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اأبناَءنا التالميذ .. زمالَءنا الأعزاَء ..

 الف�سل الدرا�سى الأول 
ِّ
 الدرا�ساِت الجتماعيِة لل�سفِّ اخلام�ِس البتدائى

َ
 لكم كتاب

َ
ي�سعُدنا اأن نقدم

بعنواِن »ملحاٌت من جغرافيِة م�رَص وتاريِخها« والذى يتناوُل املوارَد الطبيعيَة والأن�سطَة القت�ساديَة 

 والتعرَف على �سخ�سياٍت واأحداٍث من تارِيخَها. وقد راَعينا فى هذا الكتاِب:
َ
فى م�رص

 من ال�سهِل اإىل ال�سعِب.
ٍّ
عر�َس املحتوى باأ�سلوٍب مب�سٍط ومنطقى • 

مراعاَة امل�ستحدثاِت واملتغرياِت على ال�ساحِة املحليِة والدوليِة. • 

 امل�ستقبِل.
َ
ع ربَط املا�سى باحلا�رِص وتوقُّ • 

املفهوِم  بنَي  الربُط  ي�سهُل  بحيُث  لها؛  املنا�سِب  املحتوى  بجواِر  وامل�سطلحاِت  املفاهيِم   
َ
و�سع • 

ى.
َ
واملحتو

وال�سوِر  الر�سوِم  وقراءِة  ال�ستنتاِج  والقدرِة على  احلياتيِة  واملهاراِت  التفكرِي   مبهاراِت 
َ
الهتمام • 

والأ�سكاِل واخلرائِط وحتليِلها.

 واإك�ساِب املتعلِم املنظومَة القيميَة املجتمعيَة.
ِّ
 باجلانِب الوجدانى

َ
الهتمام • 

اأجِل  من  والرتبيِة  والت�سامِح  وجتميلها،  وحمايِتها  البيئِة  ق�سايا  مثَل  املعا�رصِة  الق�سايا   
َ
دمج • 

الإ�ستهالك،  وتر�سيِد  وتنميتها،  املوارِد  ا�ستخداِم  وح�سِن  والتنمية،  ال�سكانيِة  والزيادِة  ال�سالِم، 

، وحقوِق الإن�ساِن واملراأِة والطفِل.
ِّ
، والعمِل التطوعى

ِّ
واحرتاِم العمِل، وال�سياحِة والوعِىال�سياحى

.
ِّ
امل�ساركَة الإيجابيَة والتفاعَل من جانِب املتعلِم فى املوقِف التعليمى • 

التاأكيَد على الهويِة الثقافيِة والولِء والنتماِء. • 

وي�ساحب هذا  الكتاب؛ كتاب اأن�سطة وتدريبات مل�ساعدتك علي تطبيق ما تعلمت و اكت�ساب العديد 

من املهارات .

اأبناَءنا  ينفَع  واأن  والتعليِم،  الرتبيِة  واأهداِف  املنهِج  اأهداِف  يوفَقنا فى حتقيِق  اأن  ن�ساأُل  واهلَل 

الطالَب مبا نقدُم اإليهم؛ اإنه �سميٌع جميُب الدعاِء.

املوؤلفوَن

مة ُمَقدِّ
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املوارُد الطبيعيُة فى ِم�صَر

دروس الَوحدِة:

:   اأنواع الموارد. الدر�س الأول 

:  الموارُد المعدنيُة. الدر�س الثانى 

م�صادر الطاقِة.  : الدر�س الثالث 

تنميُة الموارِد الطبيعيِة.  : الدر�س الرابع 

الوحدة الأوىل

أهداُف الَوحدِة:
يكوَن  اأن  بتوقع  الوحدِة  هذه  درا�صة  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

يحدَد مفهوَم الموارِد الطبيعيِة. • 

يميَز بيَن الموارِد الطبيعيِة والموارِد الب�صريِة. • 

يتعرَف م�صادِر المياِه العذبِة والمياه المالحة  • 

فى م�صَر.

غير  والطاقِة  المتجددِة  الطاقِة  بيَن  يقارَن  • 

المتجددِة.

فى  الطبيعيِة  الموارِد  تناق�ِس  اأ�صباَب  يحدَد  • 

م�صَر.

والفو�صفاَت  الحديَد  اإن��ت��اج  مناطق  يحدد  • 

والمنجنيَز والذهَب على خريطٍة �صماَء لم�صَر.

يقترَح حلوًل للحفاِظ على الموارِد الطبيعيِة. • 

على  المحافظِة  نحَو  اإيجابيًّا  اتجاًها  َن  يكوِّ • 

البيئِة.

يقدَر اأهميَة الحفاِظ على البيئِة. • 

واحة �صيوة

متهيد:

عزيزى التلميذ .. عزيزتى التلميذة ..

الموارُد الطبيعيُة هى منحٌة مَن اهلِل للإن�صاِن  • 

تختلُف نوعيُتها وكميُتها من مكاٍن لآخر.

وتتناول الوحدُة الموارَد الطبيعيَة فى م�صَر  • 

للطاقٍة  وم�صادَر  ومعدنيٍة  مائيٍة  موارَد  من 

وكذلك جهوَد الدولِة لتنميِة هذه الموارِد.

الموارُد فى م�صَر ب�صكٍل عامٍّ قليلٌة وتتعر�ُس  • 

ِر  والت�صحُّ ِث  ال��ت��ل��وُّ مثِل  ع��دي��دٍة  لأخ��ط��اٍر 

وال�صتنزاِف.

لي�َس المهمُّ ما تمتلُك ولكنَّ المهمَّ كيَف تديُر  • 

يِه. ما تمتلُك وتحافُظ عليِه وتنمِّ
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

الموارِد  من  نوعيِن  تلحظ   فاإنك  حولك  نظرت  اإذا 

اأحدهما طبيعيُة والأخرى ب�صريُة.

اأوال- املوارُد الطبيعيُة: 

دوَن جهٍد  الإن�ساَن  اهلُل  ها 
َ
منح التى  الموارِد  كلُّ  هى 

والتربِة  المياِه   
َ
م�سادر وت�سمُل  تكويِنها,  فى  جانِبه  من 

المعدنيِة وغيرها من  والثروِة   
ِّ
الطبيعى والنباِت  والهواِء 

الثرواِت.

نهُر النيِل اأهمِّ م�صادِر المياِه العذبِة فى م�صَر

اأنواع املوارد

الدر�ُس الأوُل

ماذا نتعلُم فى هذا؟
 • تحديَد مفهوم الموارِد الطبيعيِة.

 • توزيَع الموارِد المائيِة على خريطِة 
م�صَر.

الموارِد  على  الحفاِظ  اأهميِة  تقديَر  • 
الطبيعيِة.

نُة: القضايا المتضمَّ
وتجميلها  وح��م��اي��ت��ه��ا  ال��ب��ي��ئ��ة  • 

والمحافظة عليهِا.

ح�صُن ا�صتخداِم الموارد و تنميتهِا . • 
الأمن المائى • 

رِس: أهداُف الدَّ
يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِس  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

لمفهوِم  �صحيًحا  تعريًفا   
َ
يعطى • 

الموارد الطبيعيِة.

الطبيعيِة  ال���م���وارِد  ب��ي��ن  ي��م��ي��َز  • 
والب�صريِة.

يقدَر اأهميَة الموارِد الطبيعيِة. • 
خريطٍة  على  المائيَة  الموارَد   • يحدَد 

لم�صَر.

العذبِة  ال��م��ي��اِه  م�����ص��ادَر  يتعرَف  • 
والمالحِة.

العذبِة  المياِه  اأهميَة  ي�صتنتَج  • 
والمالحِة.
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املوارُد الطبيعيُة فى م�صَر

الفصل الدراس��ي األول

اأهميُة املوارِد الطبيعيِة:   لكل مورد من املوارذ الطبيعية اأهمية فى حياة الإن�سان فمثال:

 �سرورية لالإن�سان والحيواِن والنباِت.
َ
المياه • 

الخاماِت )الزراعية - الحيوانية - المعدنية( �سروريَة لل�سناعِة. • 

التربَة لزمة لزراعِة المحا�سيِل الغذائيِة. • 

.
ِّ
ِم ال�سناعى  التقدُّ

َ
م�سادر الطاقة اأ�سا�س • 

بع�س الموارد الطبيعية   )عيون المياه الكبريتية , الرمال ( • 

 • تقوم عليها اأنواع من ال�سياحة ك�سياحة ال�سواطىء وال�سياحة العالجية.

ل يتوافُر فى م�صَر غاباٌت طبيعيٌة 

بل تنت�صر بها النباتات ال�صحراوية لظروفها المناخية.

 من الم�صادِر الرئي�صِة 
ُّ
البتروُل والغاُز الطبيعى

 فى م�صَر.
ِّ
للطاقِة والدخِل القومى

ُّ
الن�صاُط ال�صناعى

يتطلُب وجوَد م�صادَر للطاقِة مثِل البتروِل.

قامِت الزِّراعُة فى وادى النيل ودلتاه

ب�صبِب وفرِة المياِه العذبِة والتربِة الخ�صبِة.
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

تلوُث:   

تغيراٍت لبع�ِس موارِد الطبيعِة فت�صبُح غيَر �صالحة لل�صتخدام.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

تمثُل منطقُة حلواَن ومنطقُة �صبرا الخيمِة 

ًثا  اأكثَر مناطِق جمهوريِة م�صَر العربيِة تلوُّ

ب�صبِب تركيز اأكثر ال�صناعات تلوثًا للبيئة 

بها مثل  )�صناعة الأ�صمنت(.

معُلومٌة إثرائيٌة:

لمزيٍد من المعلوماِت عْن اأهميِة الموارِد الطبيعيِة

فى م�صَر ا�صتِعن بمكتبة المدر�صة و�صبكة الإنترنت.

ُة: ثانًيا - املوارُد الب�رشيَّ

هى الموارد التى يقوم الإن�سان باإنتاجها لإ�سباع حاجتة مثل المنتجات الزراعية  والمنتجات 

 العديَد مَن الأن�سطِة القت�ساديِة بغر�ِس تحويِل الموارِد 
ُ

ال�سناعية و يمار�س

 لإ�سباِع حاجات الإن�ساِن.
ُ
الطبيعيِة اإلى اأ�سكاٍل جديدٍة مَن المنتجاِت التى ت�سلح

التعليُم

ِة. و�صيلٌة لزيادِة الكفاءِة الب�صريَّ

نموُّ المدِن وتزايُد و�صائِل الموا�صلِت

نتيجًة للن�صاِط الب�صرىِّ فى مجاِل ال�صناعِة.

الإ�صراُف فى ا�صتخدام المياِه

اإهدار للموارد الطبيعية
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املوارُد الطبيعيُة فى م�صَر

الفصل الدراس��ي األول

ال�صياحُة

ِة. كنموذٍج للأن�صطِة الب�صريَّ

الزِّراعُة واإنتاُج الغذاِء 

َة. ن�صاٌط ا�صتغلَّ فيِه الإن�صاُن الموارَد الطبيعيَّ

ُة فى م�رش: املوارُد املائيَّ

ُة الموارُد المائيَّ

المياُه المالحُة المياُه العذبُة

الأمطاُر

المياُه الجوفيُة

البحيراُت المالحةنهُر النيِل البحرٌ الأحمُر البحُر المتو�صُط

األف جزء  لكل  ن�صبة ملوحتها عن0،6 جزء  قلت  اإذا  قد تكون مياه عذبة  الجوفية  المياه 

وتكون مالحة اإذا زادت ملوحتها 0.6 جزء لكل األف

نقطة مياة ت�صاوى الحياة ......ونظافة المياه ت�صاوى حياة الإن�صان

معُلومٌة إثرائيٌة:
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

اأهميُة املياِه العذبِة فى م�رَش:

 لل�رشِب والأغرا�ِس املنزليِة.
ٌّ

 رئي�س
ٌ
1-م�سدر

2- ت�ساعد علي  قياِم الزِّراعِة

  لتوليـد الطاقـة الكهـرومائية من الـ�سد العـاىل و بعـ�س القنـاطـِر الـتى تـم 
ٌّ

 رئيـ�س
ٌ
3-م�سـدر

ت�سييدها على نهِر النيِل.

ًة ورخي�سًة. 4-ُتعترُب طرق نقٍل هامَّ

 هامٌّ للرثوِة ال�سمكيِة.
ٌ
5-م�سدر

 لل�صخ�ِس الواحِد من الماِء يبلُغ ما بيَن 200 - 600 لتر يوميًّا وفًقا 
ُّ
ال�صتهلُك العالمى

لم�صتوى دخِل الفرِد وم�صتوى معي�صتِه ، حيث ُيح�صُب هذا ال�صتهلُك وفًقا للمعادلِة الآتيِة:

مجموُع ا�صتهلِك المياِه العذبة فى كافِة الأن�صطِة بالدولِة

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

عدِد �صكاِن الدولِة

معُلومٌة إثرائيٌة:
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املوارُد الطبيعيُة فى م�صَر

الفصل الدراس��ي األول

ال�صدُّ العالى حَمى م�صَر من الجفاِف

واأخطاِر الفي�صاِن وهو م�صدٌر هامٌّ لتوليِد الكهرباِء.

واحُة �صيوَة من الواحاِت الم�صريِة

وتعتمُد الحياُة فيها على المياِه الجوفيِة

في�صاُن:  

هِر اأعلى من �صفافه. هو زيادُة من�صوِب الماِء فى النَّ

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

تمَّ تو�صيُل مياِه نهِر النيِل اإلى �صماِل �صيناَء

 عبَر ترعِة ال�صلِم.

َيعتمُد �صماُل م�صَر 

على الأمطاِر ال�صتويِة فى الزراعة.
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

يٌة؟ ًة جدًّا، فهل للمياِه المالحِة اأهمِّ اإذا كانِت المياُه العذبُة فى م�صَر هامَّ

:
َ
نعم -  المياُه المالحُة لها اأهميٌة كبرى، فهى

.
َ
 لإنتاِج الأ�سماِك فى م�سر

ٌّ
 رئي�س

ٌ
1-  م�سدر

الأمــالِح  مــَن  العديُد  منها   
ُ
�ستخرج

ُ
2-  ي

المهمة مثِل ِملِح الطعاِم.

الخلجان  و  البحاِر  قاِع  من   
ُ
�ستخرج

ُ
3-  ي

.
ُّ
البتروُل والغاُز الطبيعى

 الُقرى ال�سياحيُة على �سواِطِئها.
ُ
4- ُتقام

وت�سديِر   
ِّ
البحرى النقِل  فى   

ُ
5-  ُت�ستخدم

 الموانِئ.
َ
 للخارِج عبر

َ
منتجاِت م�سر

يمثُل حقُل بلعيَم البحرىُّ واحًدا مْن اأكبِر الُحقوِل 

ِة فى خليِج ال�صوي�ِس ل�صتخراِج البتروِل. البحريَّ

تنق�صُم الموارَد اإلى موارَد طبيعيٍة وموارَد ب�صريٍة. • 

َة : تنق�صُم فى م�صَر اإلى موارِد مياٍه عذبٍة وموارِد مياٍه مالحٍة. الموارَد المائيَّ • 

.
ِّ
م�صادَر المياِه العذبِة : ت�صمُل نهَر النيِل والمياَه الجوفيَة واأمطاَر ال�صاحِل ال�صمالى • 

م�صادَر المياِه المالحِة : ت�صمُل البحريِن الأحمَر والمتو�صَط والبحيراِت ال�صماليَة وبحيرَة  • 

قاروَن فى الفيوِم.

المياَه المالحَة ل تقلُّ اأهميًة عن المياِه العذبِة فى م�صَر. • 

هناَك �صرورٌة للحفاِظ على الموارِد المائيِة فى م�صَر. • 

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ

توجه اإلى كتاب الأن�صطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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املوارُد الطبيعيُة فى م�صَر

باطن  من  ت�صتخرج  �صلبة  طبيعية  مادة  المعادن 

الأر�س قد تكون قريبة اأو بعيده عن �صطح الأر�س

2- توزيعها. 1- ا�ستخداِمها.  

3- كمية وجودها

اأواًل - احلديُد:

 ال�سناعِة الحديثِة.
َ

 الحديُد اأ�سا�س
ُ
يعتبر • 

رئي�َصٍة  مناطَق  ثلِث  فى  م�صَر  فى  الحديُد  يتوزُع  • 

ت�صمُل:

2- �سرَق اأ�سواَن. 1- الواحاِت البحريَة.  

َة.
َّ
رقي  ال�سَّ

َ
3- ال�سحراء

ُة املوارُد املعدنيَّ

لِب فى حلواَن م�صنُع احلديِد وال�صُّ

لِب على حديِد الواحاِت البحريِة يعتمُد م�صنُع حلواَن للحديِد وال�صُّ

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟
 • توزيَع الثروِة المعدنيِة فى م�صَر.

اأهميَة الحديِد فى ال�صناعِة. • 
والفو�صفاِت  الحديِد  وج��وِد  اأم��اك��َن  • 

والمنجنيِز والذهِب فى م�صَر.

نُة: القضايا المتضمَّ

ح�صن ا�صتخدام الموارد وتنميتها . • 
تر�صيُد الإ�صتهلك. • 

رِس: أهداُف الدَّ

يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِس  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

ي�صتنتَج اأهميَة الحديِد فى ال�صناعِة. • 
والمنجنيَز  والفو�صفاَت  الحديَد  يوزَع  • 

والذهَب على خريطٍة �صماَء لم�صَر.

َة الحفاِظ على البيئِة. يقدَر اأهميَّ • 

الموارُد المعدنيُة

الذهُب المنجنيُز الفو�صفاُت الحديُد

الدر�ُس الثانى
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ثانًيا - الفو�سفاُت:

للفو�صفات اأهمية كبرية فى م�رَص حيُث:

 كمياٍت منه للخارِج.
ُ
ر ي�سدَّ • 

الــزِّراعــيــُة  ــمــدُة  الأ�ــس �سناعة  فــي  ي�ستخدم  • 

والمبيداُت الح�سريُة.

ينت�صُر بكمياٍت وا�صعٍة فى م�صَر وهى موزعة كالتالى: •

)محافظة  ال�سباعية  عنَد  النيِل  وادى   -1

اأ�سوان(.

2- الوادى الجديِد بال�سحراِء الغربيِة.

3- على �سواحِل البحِر الأحمِر بين �سفاجا 

والُق�سيِر.

م�صنُع )اأبو زعبل( لإنتاِج الأ�صمدِة.

تعتمُد الزراعُة فى م�صَر على �صماِد ال�صوبر 

فو�صفات الذى ينتُجه م�صنع )اأبو زعبل(.

)1( خريطة توزيُع احلديِد بجمهوريِة م�رَص العربيِة

حديد

مر
ح

لأ
حر ا

الب

البحر املتو�صط

الواحات البحرية

اأ�صوان
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ثالًثا -  املنجنيُز:

لِب.
ُّ

 فى �سناعِة الحديِد وال�س
ُ
�ستخدم

ُ
ي • 

مَة.
َ
 بج

ِّ
 فى منطقِة اأم

َ
ناء

ْ
ي

َ
 فى �سبِه جزيرِة �س

َ
ويوجُد فى م�سر • 

هُب: رابًعا - الذَّ

 وبع�ِس اأنواٍع  الأدويِة.
ِّ
ِلى

ُ
 فى �سناعِة الح

ُ
ي�ستخدم  •

 فى جباِل البحِر الأحمر بال�سحراء ال�سرقيِةِ.
ُ
ويوجُد الذَّهب  •

 
َ
 عِن الذَّهِب كاَن قدماء

َ
ب اأوُل من نقَّ  •

ا فى 
ً
ا قديم

ً
الم�سرييَن بدليِل وجوِد 90 منجم

ِة.
َّ
ال�سحراِء ال�سرقي

من   حديثًا   الذهب  معدن  ا�ستخراج  تم   •
منجم ال�سكرى بجبال البحر الأحمر خالل 

عام 2010 م .

فو�صفات

مر
ح

لأ
حر ا

الب

البحر املتو�صط

 خريطة )2( توزيُع الفو�صفاِت بجمهوريِة م�رَص العربيِة

الوادى اجلديد

الم�صرىُّ  العالُم  ل  تو�صَّ

فى  ال�صيد  م�صطفى  د/ 

اإلى  المتَّحدِة  ال��ولي��اِت 

فى  الذهِب  ذراِت  ا�صتخداِم 

رطاِن. علِج مر�ِس ال�صَّ

معُلومٌة إثرائيٌة:
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

اأهميَة المعدِن تختلُف وفًقا ل�صتخدامِه وكميِة وجودِه فى الطبيعِة. • 

الحديَد اأ�صا�ُس ال�صناعِة ويوجُد فى م�صَر فى الواحاِت البحريِة و�صرِق اأ�صواَن  • 

وال�صحراِء ال�صرقيِة.

الفو�صفاَت اأكثُر المعادِن انت�صاًرا فى م�صَر وُي�صتخدُم فى �صناعِة الأ�صمدِة. • 

لِب. المنجنيَز يوجُد فى مناطَق محدودٍة من م�صَر وُي�صتخدُم فى �صناعِة ال�صُّ • 

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ

معُلومٌة إثرائيٌة:
ٍة  اإلى جانب هذه المعادن يوجِد فى م�صَر اأملٌح ومعادُن و�صخور اأخرى ذاُت قيمِةٍ اقت�صاديَّ

حراِء ال�صرقيِة و�َصْيناَء، والجب�ِس والجرانيِت فى  مثُل الفيروِز فى �َصْيناَء والرخاِم فى ال�صَّ

اأ�صواَن وال�صحراِء ال�صرقيِة ، وكذلَك الرماُل البي�صاُء التى ُي�صَنُع منها الزُّجاُج فى اأماكَن 

متفرقٍة مْن م�صَر.

توجه اإلى كتاب الأن�صطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س

البحر املتو�سط

حمر
حر الأ

الب

ذهب

منجنيزٌ

خريطة )3( توزيُع املنجنيز و الذَّهِب بجمهوريِة م�رَص العربيِة
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املوارُد الطبيعيُة فى م�صَر

الفصل الدراس��ي األول

تحتلُّ الطاقُة اأهميًة كبرى فى حياِة الإن�ساِن منُذ اأقدِم 

 الطاقِة اإلى ق�سميِن:
ُ
 م�سادر

ُ
الع�سوِر, وتنق�سم

م�صادُر الطاقِة غري املتجددِة. اأوًل: 

لها  الإن�سان  با�ستهالك  تنفد  التى  امل�سادر    هى 

والغاِز  والبرتوِل  الفحِم  مثل  تعوي�سها  ولميكن 

 والكهرباء احلرارية.
ِّ
الطبيعى

م�صادُر الطاقِة املتجددِة. ثانًيا:  

لها  الإن�سان  التى لتنفد با�ستهالك    هى امل�سادر 

ــواِج  والأم الرياِح  وطاقِة  ال�سم�سيِة  الطاقِة  مثل 

والكهرباء املائية.

اأوالً - م�سادُر الطاقِة غرِي املتجددِة:

1- الفحُم:

تنت�سر مناجم الفحم فى �سمال �سيناء مثل منطقة جبل مغارة.  •
 الكوِك فى �سناعِة ال�سلِب وي�ستورُد من 

ُ
 فحم

ُ
�ستخدم

ُ
ي • 

الخارِج.

ويعد الفحم اأقل اأهمية اقت�سادية من البترول والغاز  • 

بن�سبة  الدولية  التجارة  فى  ي�ساهم  حيث  الطبيعى 

�سئيلة وذلك لأنه:

مرتفع التكلفة • 

 نقُلُه لم�سافاٍت طويلٍة. 
ُ
• ثقيُل الوزِن ي�سعب

من  كبيرًة  كمياٍت  خرج 
ُ
ي يحترُق  فعنَدما  البيئَة  يلوُث   •

غاِز ثانى اأك�سيِد الكربوِن.

م�صادر الطاقِة

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟
م�صادَر الطاقِة فى م�صَر. • 

اأهميَة درا�صِة م�صادر الطاقِة. • 
المتجددِة  )غيِر  الطاقِة  م�صادر  اأنواَع  • 

والمتجددةِ( فى م�صَر.

نُة: القضايا المتضمَّ
المحافظة  و  وتجميلها  حمايتها   : البيئة  • 

عليها.

تر�صيُد الإ�صتهلك من الطاقِة. •

رِس: أهداُف الدَّ

يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِس  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

المتجددِة  الطاقِة  م�صادِر  بين  يفرَق  • 
وم�صادِر الطاقِة غيِر المتجددِة.

 تعريًفا لمفهوِم الوقوِد والطاقة.
َ
يعطى • 

يوزَع البتروَل على خريطٍة لم�صَر. • 
يميَز بيَن الطاقِة الكهرومائية والطاقِة  • 

الحراريِة.

من  البيئِة  على  الحفاِظ  اأهميَة  يقدَر  • 
التلوِث.

 - )الفحم  مثل:  طاقًة  ويعطى  يحترُق  ما  كلُّ  وقوُد:  هو 

البترول - الغاز الطبيعى(.

طاقُة:  كلُّ ما ينتُج عن احتراِق الوقوِد اأو حرارِة ال�صم�ِس 

 

اأو قوِة الرياِح اأو ت�صاقِط المياِه اأو �صغِط الأمواِج.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

الدر�ُس الثالث
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

2- البتروُل:

.
ِّ
 من حقوٍل بباطِن الأر�ِس, �سواء من البحِر اأو الرب

ُ
مادٌة طبيعيٌة ُت�ستخرج

ه عنَد درجاِت حرارٍة خمتلفٍة, فيعطى م�ستقاٍت كثريًة منها:  )البنزين - ال�سولر 
ُ
 تكرير

ُّ
اأهميُتُه:  يتم

- املازوت - الغاز( بالإ�سافِة لبع�ِس اخلاماِت ال�سناعيِة مثَل البال�ستيِك.

مناطق الإنتاج : يرتكز اإنتاج البرتول فى خليج ال�سوي�س الذى ينتج نحو 40٪من اإنتاج م�رش و�سبه 

جزيرة �سيناء التى تنتج نحو 33٪ وال�سحراء الغربية نحو14٪وكذلك ال�سحراء ال�رشقية ثم البحر 

املتو�سط  لحظ خريطة)5(

خريطة )4( توزيُع الفحِم بجمهوريِة م�رَص العربيِة

فحم

مر
ح

لأ
حر ا

الب

البحر املتو�صط

معُلومٌة إثرائيٌة:
البتروُل فى م�صَر له جذوٌر تاريخيٌة فقد ُعرف منُذ عهِد الفراعنةِ ، حيُث يوجُد على جدراِن 

المعابِد ر�صوماٌت تو�صُح اأن الفراعنَة ا�صتخدموا الزيَت الخاَم كوقوٍد للإ�صاءِة وتم حفُر اأوِل بئِر 

بتروٍل فى م�صَر فى ال�صحراِء ال�صرقيِة �صنة 1886م.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

تكرير البترول : عملية يتم فيها مكونات البترول عن الزيت الأ�صلى
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:
ُّ
3- الغاُز الطبيعى

البتروِل  اأو فى حقوٍل م�ساحبٍة لإنتاِج   فى حقوٍل م�ستقلٍة 
َ
 فى م�سر

ُّ
الطبيعى الغاُز  يوجُد 

ال�سكِل المقابِل يو�سح ن�سب اإنتاج الغاز الطبيعى فى م�سر:

اأهميته

ي�ستخدم فى الأغرا�س المنزلية.

ي�ستخدم كوقود لبع�س و�سائل الموا�سالت .

توليد الكهرباء الحرارية.

  خريطة )5( توزيُع البرتوِل بجمهوريِة م�رَص العربيِة

مناطُق اإنتاِج الغاِز الطبيعىِّ

معُلومٌة إثرائيٌة:
اأول م�صفاة  اإن�صاء  البترول وتم  ال�صعودية فى تكرير  الثانى عربيًا بعد  المركز  تحتل م�صر 

لتكرير البترول فى م�صر والوطن العربى �صنة 1913م وت�صتحوذ م�صر حاليًا على 12.4 ٪ 

من اإجمالى طاقة التكرير العربية من خلل 9 معامل تكرير
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

 الكهرباُء الحرارية :

اأحد م�سادر الطاقة غير المتجددة ويتم توليدها من 

اأبو قير  القاهرة -  الخيمة - �سمال  محطات مثل �سبرا 

بالإ�سكندرية

ثانيًا م�صادر الطاقة المتجددة

1- ال�صم�س

المياه  ت�سخين  فــى  ال�سم�سية  الطاقة  ت�ستخدم 

والأغرا�س

اأحُد معامِل تكريِر البرتوِل فى م�رَص.

حقُل )اأبو ما�صى( فى �صمال الدلتا اأحُد الحقوِل 

 فى م�صَر.
ِّ
الرئي�صيِة لإنتاِج الغاِز الطبيعى

الناتجُة عن  الكهرباُء  كهرباُء حراريُة:هى 

.
ِّ
احتراِق الفحِم والبتروِل والغاِز الطبيعى

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

اقرْأ وتعلْم:
اأوائل القرن الع�صرين، ثم ا�صتخدمت فى ال�صناعة منذ  بداأ ا�صتخدام الكهرباء فى م�صر فى 

1930 م وتنق�صم اإلى كهرباء حرارية وكهرباء مائية.

الطاقة ال�صم�صية فى م�صر طاقة نظيفة 

ودائمة حيث تمتاز م�صر ب�صطوع ال�صم�س 

طوال العام

حمطُة توليِد كهرباِء �صماِل القاهرِة

تمَّ افتتاُح المرحلِة الثانيِةمن محطِة 

توليِد كهرباِء �صماِل القاهرِة �صنة 2007م

الطاقة ال�صم�صية
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املوارُد الطبيعيُة فى م�صَر

الفصل الدراس��ي األول

2- الرياح

يتم توليد الكهرباء من الرياح ب�سرط األ تقل �سرعة الرياح 

عن 5 متر فى الثانية

 3- الأمواج

يمكن اأن ت�ستغل م�سر الأمواج فى توليد الكهرباء

4- الكهرباِء المائيِة »الكهرومائية«:

م�سر  وتعد  المتجددة  الطاقة  م�سادر  اأحــد  تمثل 

اأمثلةِ  محطاِت  اإنتاجالها ومن  العربى  الوطن  اأولى دول 

:
َ
الكهرباِء المائيِة فى م�سر

1- محطُة كهرباِء ال�سدِّ العالى.

2- محطُة كهرباِء خزاِن اأ�سواَن.  

3- محطُة كهرباِء قناطِر اإ�سنا.   

 فى م�رَص
ِّ
خريطُة )6( ال�صدوِد والقناطِر بالوجِه القبلى

القاهرُة م�صاءٌة

تنق�صم الم�صاقط المائية اإلى م�صاقط

 طبيعية مثل ال�صللت وم�صاقط �صناعية مثل ال�صدود

اقرْأ وتعلْم:

محطة توليد الكهرباء من الرياح بمنطقة 

الزعفرانة

تمتاز الطاقة المتجددة باأنها طاقة نظيفة غير ملوثة 

للبيئة ولكنها تحتاج اإلى و�سائل تكنولوجية متقدمة 

مما يوؤدى اإلى اإرتفاع ثمنها
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ال�صدُّ العاىل

بداأ بناء ال�صد العالى �صنة 1961 وتم افتتاحه 

ر�صمًيا 1971 وهو اأعظم م�صروع هند�صى فى 

القرن الما�صى.

قناطُر اإ�صنا

تنق�صم قناطر اإ�صنا اإلى قنطرتين هما القنطرة 

القديمة التى تم بناوؤها عام 1906 والقنطرة 

الحديثة التى يتم منها توليد الكهرباء حالًيا.

ْم: اقرْأ وتعلَّ
ى الطاقِة الكهربائيِة. تمثُل محطاُت طاقِة الكهرباِء المائيِة 18٪ من اإجماِلِ

طاقُة كهرومائيُة:  هى الكهرباُء المائيُة المولدُة من ال�صدوِد والقناطِر و الخزانات.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

م�صادُر الطاقِة تنق�صُم اإلى طاقٍة متجددٍة وطاقٍة غيِر متجددٍة. • 

.
ُّ
اأكثُر م�صادِر الطاقِة غيِر المتجددِة تلويًثا للبيئِة هى الفحُم واأقلُّها الغاُز الطبيعى • 

ا للبتروِل واأقلُّها ال�صحراُء ال�صرقيُة. منطقَة خليِج ال�صوي�ِس تعتبُر اأكثَر مناطِق م�صَر اإنتاِجً • 

الطاقُة المتجددَة تمتاُز بالمحافظِة على البيئِة. • 

م�صادُر الطاقِة

م�صادُر الطاقِة غيِر المتجددِة

الغاُز الطبيعىُّ البتروُل الفحُم

م�صادُر الطاقٍة المتجددِة

كهرباء مائية الأمواُج الرياُح ال�صم�صيُة

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ

توجه اإلى كتاب الأن�صطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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املوارُد الطبيعيُة فى م�صَر

الفصل الدراس��ي األول

الم�صاكِل  من  العديَد  م�صَر  فى  الطبيعيُة  الموارُد  تواجُه 

:
ُ
لحظ ال�صكل التالي

اأواًل: اجلفاُف وندرُة االأمطاِر:

ال�صحارى امل�رصيُة

ي�صوُد الجفاُف م�صَر بالكامِل ما عدا الأطراَف ال�صماليَة

التى ت�صقُط عليها اأمطاٌر �صتويٌة قليلٌة.

تنميُة املوارِد الطبيعيِة

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟
اأ�صباَب تناق�سِ الموارِد الطبيعية. • 

طرَق الحفاِظ على الموارِد الطبيعية. • 
مخاطَر التلوِث. • 

نُة: القضايا المتضمَّ

البيئة حماينها وتجميلها والمحافظة عليهاِ . • 

ح�صُن ا�صتخداِم الموارِد. • 

رِس: أهداُف الدَّ
يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِس  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

الجغرافية  المفاهيم  بع�س  يتعرف  • 
)جفاف - ت�صحر - ا�صتنزاف(

من  كٍل  علي  المترتبة  النتائج  يحدد  • 
الجفاف والتلوث 

يحدَد اأ�صباَب تناق�ِس الموارِد الطبيعيِة  • 
فى م�صَر.

الموارِد  على  للحفاِظ  حلوًل  يقترَح  • 
الطبيعيِة.

اإيجابًيا نحَو المحافظة  َن اتجاًها  يكوِّ • 
على البيئة وتنميتها.

م�صاكُل تنميِة الموارِد الطبيعيِة

الت�صحرال�صتنزاُفالتلوُثالجفاُف

ي�صرُّ  مما  الأم��ط��اُر  فيها  تندُر  مناخيٌة  الجفاُف:  حالٌة 

بالأن�صطِة الب�صريِة وخا�صًة الزراعَة والرعى.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

الدر�ُس الرابع
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

وجوَد النباِت الطبيعىِّ يقلُّ فى م�صَر لظروِفها 

يقت�صُر  حيث  بها  الأمطاِر  وقلِة  المناخيِة 

وجوُد النباِت الطبيعىِّ على بع�ِس النباتاِت 

ال�صحراويِة بالإ�صافِة اإلى نباتاِت الواحاِت.

: ْر أنَّ تذكَّ

معظم  ال��ج��ف��اف  ي�����ص��ود 

ماعدا  الم�صرية  الأرا���ص��ى 

حيث  ال�صمالية  الأط���راف 

البحر  مناخ  لإقليم  تنتمى 

المتو�صط حيث ت�صقط عليها 

كما  �صتويةقليلة  اأم��ط��ار 

تلحظ على الخريطة .

-عزيزى التلميذ:

ناق�س مع معلمك )المق�صود 

حدد  ثم  المناخى  بالإقليم 

المناخية  الأق��ال��ي��م  اأك��ب��ر 

َب على الجفاِف: واأ�صغرها انت�صاًرا.( وقد ترتَّ

 ب�سكٍل �سبِه كامٍل 
َ
اعتماُد الحياِة فى م�سر • 

على نهِر النيِل.

الدلتا  فى  ال�سكاِن  من   ٪ • 97  
ُ
نحو تركز 

والواِدى.

قلُة المراعى الطبيعية. • 

طبيعيٍة  نباتاٍت  اأو  غــابــاٍت  وجـــوِد   
ُ
ــدم ع • 

كثيفٍة.

و�صائُل التغلِب على الجفاِف ومنها : 

1- تر�سيِد ا�ستهالِك المياِه.

.
ِّ
 الزراعى

ِّ
2-  تطويِر و�سائِل الرى

3- زيادِة حمالِت التوعيِة باأهميِة  المياِه.

4-البحث والتنقيب عن م�سادر جديدة المياِه الجوفيِة.

الواحات البحرية

الواحات اخلارجة والداخلة

مر
ح

لأ
حر ا

الب

الإ�صراف فى ا�صتخدام المياه 

يوؤدى اإلى الجفاف

دليل اخلريطة

اإقليم �صحراوى جاف

اإقليم �صبه �صحراوى

مناخ بحر متو�صط

خريطُة  )7( الأقاليم املناخية فى م�رص
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املوارُد الطبيعيُة فى م�صَر

الفصل الدراس��ي األول

ثانًيا - التلوُث:

الماِء  وتــلــوَث  الــهــواِء  تــلــوَث  وي�سمُل 

وتلوَث التربِة.

وقد ترتب على التلوث اآثار عديدة منها :

 بالمبيداِت الزراعيِة التى 
ُّ
 • التلوُث الغذائى

�سِّ المحا�سيِل الزراعيِة.
َ
 فى ر

ُ
ت�ستخدم

 
ُ
وانت�سار ال�سحيِة  الأحـــــواِل   

ُ
ــدهــور ت • 

الأمرا�ِس 

• .
َ
 فى م�سر

ِّ
 الإنتاِج ال�سمكى

ُ
تدهور

ثالًثا: اال�ستنزاُف 

المعدنيُة  والثروُة  الزراعيُة  الأرا�سى  تتعر�ُس 

 
ُ
ي�ستخدم حيُث  لال�ستنزاِف؛  الجوفيُة   

ُ
والمياه

اإلى  يوؤدى  مما  طاقِته  من   
َ
اأكبر ب�سكٍل  ِرُد 

ْ
و

َ
الم

تناق�سه.

تلوٌث مائىٌّ

توجُد م�صانُع عديدٌة بيَن القاهرِة واأ�صواَن

ت�صرُف مخلفاِتها مبا�صرًة اإلى النيِل.

معلومة إثرائية:
ومن  البيئة  تلوث  م�صادر  اأحد  التدخين  -يعد 

العادات ال�صيئة التى اعتادها العديد من النا�س.

- هناك 700 مليون طفل فى العالم يتنف�صون 

المعر�صون  الأطفال  ل�صيما  ملوثًا  ه��واء 

للتدخين فى الأماكن المغلقة مما يهددهم 

اإلى  بالإ�صافة  الربو  باأزمات  بالإ�صابة 

التى  المختلفة  التنف�صى  الجهاز  اأمرا�س 

غالبا ما ي�صببها التدخين. 

رقم54   ( التدخين  اأ�صرار  من  الوقاية  -قانون 

ل�صنة 2007( يمنع التدخين فى الأماكن المغلقة 

كما يق�صى القانون نف�صه بعقوبة المدخن فى 

و�صائل النقل العام بالغرامة اأو الحب�س.

ال�صحابُة ال�صوداُء:  

اإقليَم  ي�صيُب  بالدخاِن  الهواِء  تلوِث  من  حالٌة 

-الجيزة-القليوبية( )القاهرة  الكبرى  القاهرِة 

 اأكتوبر ونوفمبر ب�صبِب حرِق 
ْ
والدلتا فى �صهَرى

المخلفاِت الزراعيِة خا�صًة ق�سَّ الأرز.ِ

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

يوؤذى الجفاف اإلى فقر الأرا�صى الزراعية 

وتناق�س اإنتاِجها تدريجيًّا.

رٌ حُّ َت�صَ
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

رابعَا الت�سحُر:

 اإلى:
ُ
يوؤدِّى الت�سحر

ى الزراعيِة ب�سكٍل �سريٍع   تناق�ِس م�ساحِة الأرا�سِ

الزراعي  الإنتاج  تناق�س  اإلي  يــوؤدي  مما 

فتلجاأ الدولة اإلي ال�ستيراد من الخارج ل�سد 

حاجات ال�سكان.

ال�صتنزاُف:  

عدم  ب�صبِب  للموارِد  الإن�صاِن  ا�صتخدام  �صوُء 

 والزيادِة ال�صكانيِة الكبيرِة.
ِّ
الوعِى البيئى

الت�صحُر:  

هو تناق�ُس قدرِة الأر�ِس الزراعيِة على الإنباِت 

نتيجًة لعوامَل طبيعيٍة اأو ب�صريٍة.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

متلح الرتبة

بئُر مياٍه جوفيٍة

الزيادُة ال�صكانيُة فى الواحاِت

توؤدِّى لنفاِد المياِه الجوفيِة ب�صرعٍة.

معُلومٌة إثرائيٌة:
الغربية  ال�صحراء  �صمال  فى  الإلغام  وجود 

من  وال�صتفادة   ، البترول  ا�صتغلل  تعوق 

مليون فدان قابلة للزراعة.

طرق الرى التقليدية والإ�صراف فى ا�صتخدام 

الإ�صمدة الكيماوية يوؤديا اإلى زيادة ملوحة التربة

الموارَد الطبيعيَة فى م�صَر تواجُه مخاطَر ت�صمُل: )الجفاَف -التلوَث -  • 

ال�صتنزاَف -  الت�صحَر(.

تتعر�س الموارد الطبيعية لعديد من الم�صكلت نتيجة ل�صوء ا�صتخدامها. • 

تنمية الموارد الطبيعية تتم عن طريق مكافحة كل من التلوث وال�صتنزاف و�صوء الإ�صتخدام. • 

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ

توجه اإلى كتاب الأن�صطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س



االأن�صطُة االقت�صاديُة فى م�صَر

متهيٌد:

عزيزى التلميذ .. عزيزتى التلميذة ..

ا�ستثماِر  م��َدى  يعنى  االقت�سادىُّ  الن�ساُط  • 
االإن�ساِن للموارِد المتاحِة ل�سدِّ احتياجاتِه من 

غذاٍء وملب�ٍس وم�سكٍن واأمٍن وعدالٍة وترفيٍه.

ويتنوُع الن�ساُط االقت�سادىُّ فى بلِدنا م�سَر ما  • 
 ورعوىٍّ و�سناعٍة 

ٍّ
 و�سمكى

ٍّ
زراعى ن�ساٍط  بين 

ونقٍل وموا�سالٍت وتجارة.

ا ُي�سدُر اإلى  بع�ُس هذه االأن�سطِة تحقُق فائ�سً • 
ها يحقق عجًزا فيتمُّ ا�ستيراُده  الخارِج وبع�سُ

التجارِة  ظهور  اإَل��ى  ى  اأدَّ مما  الخارِج  من 

الدوليِة.

 ال�سريُع فى بلِدنا م�سَر ُيوؤدِّى 
ُّ
النموُّ ال�سكانى • 

. اإلى التقليِل من اإِنجازاِت الن�ساِط االقت�سادىِّ

أهداُف الوحدِة:
التلميُذ  يكوَن  اأن  يتوقع  الوحدِة  هذه  نهايِة  فى 

قادًرا على اأن:

يحدَد اأهميَة االأن�سطِة االقت�ساديِة المختلفِة. • 

ي�ستنتَج اأهميَة النقِل والموا�سالِت. • 

يربَط بيَن النقِل والموا�سالِت والتجارِة. • 

يف�سَر اأ�سباَب قياِم التجارِة الدوليِة. • 

يكوَن اتجاًها اإيجابًيا لنبذ االإ�سراِف. • 

يقدَر قيمَة العمِل فى حياِتنا اليوميِة. • 

يحلَل الخرائَط والبياناِت االإح�سائيَة. • 

دروُس الوحدِة

.  والرعوىُّ
ُّ
 وال�سمكى

ُّ
االإنتاُج الزراعى  : الدر�ُس االأولُ 

ال�سناعُة.  : الدر�ُس الثاِنى 

النقُل والموا�سالُت والتجارُة.  : الدر�ُس الثالثُ 
مترو االأنفاِق

الوحدة الثانية
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الوحدُة الثانيُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

اأوًل - الإنتاُج الزراعىُّ فى م�رَص:

8.5 • مليون   
َ
ى الزراعيِة فى م�صر تبلُغ م�صاحُة الأرا�صِ

.
َ
فداٍن. وهو ما يواِزى 3.5٪  تقريبًا من م�صاحِة م�صر

اأهميُة الزراعِة فى م�سَر: •

قوِة   
ِّ
اإجمالى من   ٪30  

ُ
نحو الزراعِة  فى  1-  يعمُل 

.
َ
العمِل فى م�صر

20٪ من جملِة ال�صادراِت   الزراعُة بنحِو 
ُ
2-  ت�صاهم

 
َ
و ت�صمُل ال�صادراُت القطَن الخام

َ
ال�صلعيِة فى م�صر

الثاِنى  المركِز  فى   الأرَز  ثم  الأوِل  المركِز  فى 

فى  والبرتقاَل  الثالِث  المركِز  فى   
َ

والبطاط�س

المركِز الرابِع.

اأهداُف التنميِة الزراعيِة:

ى الزراعيِة بنحِو 3.6 مليون  1-  زيادُة م�صاحِة الأرا�صِ

فداٍن.

2-زيادة مح�صولية الفدان

3- تح�صين م�صتوى معي�صة الفالح

االإنتاٌج الزراعىُّ وال�صمكىُّ والرعوىُّ

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟
اأهميَة الزراعِة في م�سَر. • 

اأحدَث م�سروعاِت التنميِة الزراعيِة. • 

م�سادَر الثروِة ال�سمكيِة. • 

اأ���س��ب��اَب ف��ق��ِر م�����س��َر م��ن ال��ث��روِة  • 

الحيوانيِة.

نُة: القضاَيا المتضمَّ
ح�سُن ا�ستخداِم الموارِد و تنميتها. • 

تر�سيُد االإ�ستهالك. • 

رِس: أهداُف الدَّ
يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِس  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

 
ِّ
الزراعى االإنتاِج  بين  العالقَة  يو�سَح  • 

وال�سكاِن فى م�سَر.

التنميِة  م�سروعاِت  اأهميَة  ي�ستنتَج  • 

الزراعيِة فى م�سَر.

يف�سَر ندرَة المراِعى فى م�سَر. • 

االآتيِة:  للمفاهيِم  تف�سيًرا   
َ
يعطى • 

 - تنميٌة 
ٌّ
 - تو�سٌع راأ�سى

ٌّ
تو�سٌع اأفقى

زراعيٌة.

يحدد على خريطٍة �سماء لم�سَر اأهم  • 

م�سايد االأ�سماك .

تر�سيد  نحَو  اإيجابًيا  اتجاًها  يكوَن  • 

اال�ستهالك.

الدر�ُس االأول

هل تعرُف أن ...؟
من   ٪42 نحو  ي�ستقبُل   

َّ
االأوروبى االتحاَد 

طبًقا  لم�سَر  الزراعيِة  ال�سادراِت  جملِة 

الإح�ساء �سنَة 2007م

ِّ
�سعار االتحاِد االأوروبى
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مناذج من م�رصوعات التنمية الزراعية فى م�رص:

م�سروُع تو�سكى:

 
ُّ
يتم ا 

ً
كيلومتر  • 51 اإل��ى  طوُلها  ي�صُل  قناٌة  هى 

 م�صاحٍة 
ِّ
تزويُدها بالمياِه من بحيرِة نا�صٍر لرى

وا�صعٍة ى الوادى الجديد لزراعِتها على مراحَل.

 ح��ج��ِر الأ���ص��ا���ِس ل��ه��ذه ال��ق��ن��اِة فى
ُ
ب���داأ و���ص��ع

 

• 

 9 يناير �صنَة 1997م.

 زراعة تلك الإرا�صىبالنباتاِت الطبيِة ونباتاِت 
ُّ
يتم • 

الزينِة، وغيِرها من المحا�صيِل الزراعيِة.

م�سروُع ترعِة ال�سالِم:

ى بها وزراعِتها. هى قناٌة الهدُف منها مدُّ مياِه النيِل اإىل �صماِل �صيناَء ل�صت�صالِح الأرا�صِ

م�سروُع �سرِق العويناِت:

يهدُف الم�صروُع اإلى ا�صت�صالِح نحِو 255 • األَف فداٍن اعتماًدا على المياِه الجوفيِة.

ى هذا الم�صروِع.  زراعُة القمِح وال�صعيِر والفاكهِة والنباتاِت الطبيِة فى اأرا�صِ
ُّ
تتم • 

 للدوِل االأوروبيِة ي�سمُّ 27 دولًة.
ٌّ
اتحاٌد اقت�سادىٌّ و�سيا�سى  :

ُّ
االتحاُد االأوروبى

.)
ِّ
 - التو�سِع الراأ�سى

ِّ
 عن طريِق: )التو�سِع االأفقى

ِّ
تعِنى زيادَة االإنتاِج الزراعى التنميُة الزراعيُة: 

من  مزيٍد  ا�ست�سالِح  طريِق  عن  المزروعِة  ى  االأرا�سِ م�ساحِة  زي��ادَة  :    وي�سمُل 
ُّ
التو�سِع االأفقى

ى. االأرا�سِ

:  ويعِنى زيادَة اإنتاِج الفداِن با�ستخداِم الو�سائِل العلميِة فى الزراعِة.
ُّ
التو�سُع الراأ�سى

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

خريطة )8(م�سروعات التنمية الزراعية

لمزيد من المعلومات عن م�سروعات التنمية الزراعية فى م�سر يمكنك اال�ستعانة بمكتبة المدر�سة و�سبكة المعلومات الدولية.

الدر�ُس االأول
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الوحدُة الثانيُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ثانًيا - الإنتاُج ال�سمكىُّ فى م�رَص:

 
ِّ
 من الثروِة ال�صمكيِة من المياِه المالحِة 19٪ من جملِة الإنتاِج ال�صمكى

َ
تبلُغ ن�صبُة اإنتاِج م�صر

اأ�صا�صيًا للغذاء  81٪ وتعد الأ�صماك م�صدراً  اإنتاج الأ�صماِك من المياِه العذبِة  بيَنما تبلُغ ن�صبُة 

البروتينى فى م�صر.

 اأ�سباُب نق�ِس االإنتاِج ال�سمكىِّ فى م�سَر:

فى  ال�صمكيِة  الم�صايِد   
َ
حجم اإن 

 
َ
ورغم ف��داٍن،  مليوَن   13 يبلُغ   

َ
م�صر

 ل يكِفى حاجَة ال�صكاِن 
ُّ
 ال�صمكى

ُ
ذلك فالإنتاج

لالأ�صباِب الآتيِة:

1- تلوُث �صواحِل البحاِر والبحيراِت.

 على ح�صاِب البحيراِت.
ُّ
 العمرانى

ُ
2- التو�صع

 الو�صائِل البدائيِة فى ال�صيِد.
ُ
3- ا�صتخدام

4- �صعوبُة ال�صيِد من البحِر الأحمِر لكثرِة 

ال�صعاِب المرجانيِة به وقلة الموانىء عليه.

م�سايُد االأ�سماِك

بحيرُة نا�سٍر البحيراُت
ُ
 النيل والترع

ُ
نهر

ُ
البحار

م�سايُد المياِه العذبة م�سايُد المياِه المالحة

البحُر المتو�سُط

اأكرُث بحاِر العامِل تلوًثا ب�سبِب كرثِة حركِة املالحِة

 

به وال�سفن العمالقِة التى تلِقى خملفاِتها فيه.

خريطة )9( للبحيرات المالحة على طول �ساحل البحر المتو�سط
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تنمية الثروِة ال�سمكيِة:

ت�صعى الدولة اإلى تنمية الثروة ال�صمكية من خالل

1- زيادِة اإنتاِج الأ�صماِك من النيِل والبحاِر  و 

البحيرات.

 من اللحوِم والأ�صماِك.
َ
2- تقليِل وارداِت م�صر

3- رفع م�صتوى المعي�صة ال�صيادين.

ثالًثا -  الإنتاُج الرعوىُّ فى م�رَص:

ومنخف�صة  نادرٌة   
َ
م�صر فى  الطبيعية  المراِعى  • 

.
ٌ
القيمٌة الأقت�صاديٌة 

و�صبِه  الجافِّ  المناِخ  طبيعِة  اإل��ى  ذلك  ويعوُد  • 

.
َ
الجافِّ لم�صر

 تربيُة الحيواِن فى المزارِع على البر�صيِم 
ُ
تقت�صر • 

وغيرِه من المحا�صيِل اأو فى الحقوِل للم�صاعدِة 

فى اأعماِل الزراعِة واإنتاج الألباِن واللحوِم.

المراِعى الفقيرُة

يقت�رُص وجوُد املراعى الطبيعية فى م�رَص 

على �سماِل �سيناَء وال�ساحِل ال�سماىلِّ والواحات.

بحيرُة المنزلِة

تتعر�ُس البحرياُت الطبيعيُةُ فى م�رَص

للتلوِث والردِم للبناِء عليها.

توجه اإلى االأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات عاى الدر�س

م�سَر دولٌة تعتمُد على نهِر النيِل فى الزراعِة. • 

. للزراعِة اأهميًة كبرى فى االقت�ساِد الم�سرىِّ • 

الزراعيِة  الم�سروعاِت  خالِل  من  الزراعيِة  بالتنميِة  تهتمُّ  م�سر  • 

وزيادِة اإنتاجيِة االأرا�سى الزراعيِة.

 فى م�سَر ال يتنا�سُب مع حجِم الم�سايِد ال�سمكيِة 
َّ
االإنتاَج ال�سمكى • 

الأ�سباٍبِ متعددٍة.

تنميَة الثروِة ال�سمكيِة يعنى تقليَل وارداِت م�سَر من اللحوِم واالأ�سماك. • 

 فى م�سَر قليٌل من الممكن تنمية بو�سائل مبتكرة وحديثة.
َّ
االإنتاَج الرعوى • 

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ



28

الوحدُة الثانيُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ا للحاِق بركِب 
ً
ا كبير

ً
 بال�صناعِة اهتمام

ُ
 م�صر

ُّ
تهتم

التقدِم والنه�صِة القت�صاديِة.

تنق�سُم ال�سناعُة احلديثُة اإىل نوعنِي:

اأوًل -  ال�سناعاُت ال�ستخراجيُة:

 الموادِّ الخاِم من الطبيعِة.
َ
وت�صمُل ا�صتخراج • 

ال�صناعات  من  البترول  وا�صتخراج  التعدين  يعد  • 

ال�صتخراجية

ال�سناعُة: 

على  اأق��دَر  يجعُلها  بما  الموارِد  على  تحويالٍت  اإج��راُء 

اإ�سباِع حاجاِت االإن�ساِن.

ا�ستخراج البترول

ال�صناعُة

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟

اأهميَة ال�سناعِة فى م�سَر. • 

والب�سريَة  الطبيعيَة  المقوماِت  • 

لل�سناعِة.

ت�سبُبها  التى  البيئيَة  االأ���س��راَر  • 

ال�سناعُة.

نُة: القضاَيا المتضمَّ

حمايُة البيئِة وتجميلها. • 

رِس: أهداُف الدَّ

فى نهايِة هذا الدر�ِس يتوقع اأن يكوَن 

التلميُذ قادًرا على اأن:

يفرَق بيَن ال�سناعِة اال�ستخراجيِة  • 

والتحويليِة.

الطبيعيَة  ال��م��ق��وم��اِت  ي��ع��دَد  • 

والب�سريَة لل�سناعِة.

يتعرَف اأهمَّ ال�سناعاِت الم�سريِة. • 

يف�سَر اأهميَة ال�سناعاِت الم�سريِة. • 

التلوِث  لم�سكلِة  مقترحاٍت  يقدَم  • 

التى ت�سببها ال�سناعُة.

 تعريفًا �سحيحًا للمفاهيم 
َ
يعطى • 

الت��الي�ة: )�سن��اع��ة - �سن��اع�ة 

ا�ستخراجيٍة - �سناعة تحويلية(.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

ال�سناعُة الحديثة

تحويليٌةا�ستخراجيٌة

الدر�ُس الثانى
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الوحدُة الثانيُة

ال�سناعاُت التحويليُة: ثانًيا: 

وت�صمُل حتويَل املوادِّ اخلاِم با�صتخداِم الآلِت والأدواِت اإىل �صناعاٍت متنوعٍة.

مقوماُت الإنتاِج ال�سناعىِّ فى م�رَص:

املقوماُت الطبيعيُة والب�رصيُة:

 المقوماُت الطبيعيُة والب�صريُة لقياِم ال�صناعِة وت�صمُل:
َ
 فى م�صر

ُ
تتوافر

1- وجوَد الخاماِت الزراعيِة والمعدنيِة الالزمِة لل�صناعِة.

2- العمالَة الوفيرَة الرخي�صَة.

.
ِّ
3- وجوَد م�صاِدِر الطاقِة مثِل البتروِل والغاِز الطبيعى

4- وجوَد الأ�صواِق الداخليِة والخارجيِة لت�صريِف المنتجاِت.

5- وفرَة و�صائِل النقِل والطرق. 

6- وفرَة رءو�ِس الأمواِل المحلية والأجنبية.  

خريطٌة )10( الأهمِّ ال�سناعاِت فى م�سَر

الدر�ُس الثانى
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الوحدُة الثانيُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ثورٌة �سناعيٌة:   لفٌظ يطلُق على بدايِة التحوِل من ال�سناعِة البدائيِة اليدويِة اإلى ال�سناعِة الحديثِة 

اللفِظ  هذا  ا�ستخداُم  و�ساَع   ، اإنتاجىٍّ فائ�ِسٍ  وتحقيِق  االآالِت  على  تعتمُد  التى 

ا�ستخداِم  من  1760م  �سنة   Games Wat وات   جيم�س 
ُّ
البريطانى تمكَن  عندما 

طاقِة البخاِر فى اإدارِة االآالِت.

معُلومٌة إثرائيٌة:

اأهمُّ ال�سناعاِت امل�رصيِة:

2- �صناعُة الأغذيِة المحفوظِة. 1- �صناعُة الغزِل والن�صيِج.   

4- �صناعُة الأثاِث. 3- �صناعُة الم�صروباِت.    

6- ال�صناعاُت الكيميائيُة. 5- ال�صناعُة التعدينيُة.    

7- �صناعُة المعادِن الأ�صا�صيِة.

�سناعُة الغزِل والن�سيِج

يِد  على  م�رَص  فى  والن�سيِج  الغزِل  �سناعُة  بداأْت 

حممد على وتطورْت على يِد طلعت حرب موؤ�س�ِس 

ال�سناعِة هو  1920م، ومركُز هِذه  بنِك م�رَص �سنة 

املحلُة الكرَبى و�سربا اخليمِة وكفُر الدواِر.

�سناعُة االأ�سمدة

�سناعة االأ�سمدة هى اإحدى ال�سناعات الكيميائية 

التى تعتمد على الفو�سفاتت املحلى وتعتمد عليها 

الزراعة امل�رصية
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اأهميُة ال�سناعِة فى م�رَص:

.
َ
1- يعمُل بال�صناعِة اأقل من 15٪ من الأيِدى العاملِة فى م�صر

 �صنَة 2007م.
ِّ
 ال�صناعُة بنحو 17.2٪ من القت�صاِد الم�صِرى

ُ
2- ت�صاهم

 المزيَد من فر�ِس العمِل وبالتاِلى محاربُة البطالِة.
ُ
 يوفر

ُّ
 ال�صناعى

ُّ
3- النمو

ى المعي�صِة.
َ
 م�صتو

ُ
4- توؤدِّى ال�صناعُة لرفِع دخوِل الأفراِد وبالتاِلى رفع

 فى تلبيِة حاجاِت ال�صكاِن ورفِع قيمِة ال�صادراِت.
ُ
5- ت�صاهم

ال�سناعُة والبيئُة:

�سوء اإدارة بع�س ال�سناعات يوؤدى اإىل اأ�رصار كبرية منها تلوث الهواء وتلوث املاء ومع التقدم 

العلمى والتكنولوجى ظهر ما ي�سمى بال�سناعات النظيفة.

�سناعُة االأ�سمنِت فى م�رَص ت�ساهُم بن�سيٍب كبرٍي 

فى ال�سادراِت امل�رصيِة ولكنها تلوُث البيئَة.

�سناعُة االأ�سمنِت

ُ
تعترُب القاهرُة ودمياط 

من اأهمِّ مراكِز �سناعِة االأثاِث فى م�رَص.

�سناعُة االأثاِث

ْم: اقَرْأ وتعلَّ
ال�سناعى اإلى نمو المدن وزيادة الهجرة اإليها من الريف مما يتطلب  يوؤدِّى النموِّ

المزيد من المرافق بالمدن

ال�سناعَة تنق�سُم اإلى �سناعاٍتِ ا�ستخراجيٍة و�سناعاٍت تحويليٍة. • 

ال�سناعَة لها عدُة مقوماٍت: طبيعيٍة ، وب�سريٍة �سروريٍةِ لقياِمها. • 

اأهمَّ ال�سناعاِت الم�سريِة هى: )�سناعة الغزِل والن�سيِج والموادِّ الغذائيِة(. • 

ال�سناعَة لها اأهميٌة فى االقت�ساِد الم�سِرىِّ ، ولكنها ت�سبُب اأ�سراًرا بيئيًة. • 

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ

توجه اإلى االأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات عاى الدر�س
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

الدر�ُس الثالُث 

تهتمُّ م�رُص باإقامِة �سبكٍة جيدٍة من طرِق النقِل واملوا�سالِت 

وخطوِط ال�سكِك احلديديِة.

اأول -  النقُل:  

الحديديُة  وال�صكُك  البريُة  الطرُق   
َ
م�صر فى   

ُ
تتوافر

وذلك  الجيدُة  والنهريُة  البحريُة  والموانئ  والمطاراُت 

لالأ�صباِب الآتيِة:

 المتميُز بين قارتين هما : قارُة اآ�صيا 
َ
 م�صر

ُ
موقع 1 -

ا وعلى مقربة من اأوربا.
َ
وقارُة اإفريقي

 بحاِر العالِم هما 
ِّ
 تطلُّ على بحريِن من اأهم

ُ
م�صر 2 -

بينهما  ويربط   
ُ
الأحمر  

ُ
والبحر المتو�صُط   

ُ
البحر

قناه ال�صوي�س.

 
َ
امتداُد نهِر النيِل من الجنوِب اإلى ال�صمال فاأ�صبح 3 - 

حلقَة و�صٍل لجميِع �صكاِن الواِدى والدلَتا.

 
َ
اإن�صاء يعوُق  ل  ب�صكٍل   

َ
م�صر �صطِح  معظِم   

ُ
ا�صتواء 4 - 

الطرِق وال�صكِك الحديديِة.

 طواَل العاِم.
َ
اعتداُل مناِخ م�صر 5 - 

قارِة  فى  معظُمها  يقُع  حيُث   ، اأفرواآ�سيويٌة  دولٌة  م�سَر 

اآ�سيا  قارِة  اإفريقيا ما عدا �سبَه جزيرِة �سيناَء فتقُع فى 

وتمثُل �سيناُء  6٪ من م�ساحِة م�سَر.

النقُل واملوا�صالُت والتجارُة

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟

اأهميَة النقِل فى م�سَر. • 

العالقَة بين النقِل والتجارِة. • 

التنميِة  ف��ى  ال��دول��ِة  دوِر  ت��ق��دي��َر  • 

االقت�ساديِة.

نُة: القضاَيا المتضمَّ

ح�سُن ا�ستخداِم الموارِد وتنميتها. • 

المهارات الحياتية. • 

رِس: أهداُف الدَّ

يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِس  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

يحدَد اأنواَع النقِل فى م�سَر. • 

يحدَد اأرخ�َس واأف�سَل اأنواِع النقِل. • 

التقدِم  نحَو  اإيجابيًّا  اتجاًها  يكوَن  • 

وح�سِن ا�ستغالِل الموارِد.

يميز بين التجارة الداخلية والتجارة  • 

الخارجية.

معُلومٌة إثرائيٌة:



33

االأن�صطُة االقت�صاديُة فى م�صَر

الفصل الدراس��ي األول

وينق�سم النقل فى م�رص اإىل ما يلى:

1- النقُل الربىُّ وي�سمل:

اأ-  ال�صكَك الحديديَة.

ب- الطرَق.

ال�سكُك الحديديُة

تعترُب م�رص ثانَى دولٍة فى العامل ا�ستخداًما لل�سكك 

احلديديِة بعَد اإجنلرتا ، حيث اأقيَم اأوُل خطٍّ بها �سنَة 

1856م بني القاهرِة واالإ�سكندريِة بطوِل 209 كم.

ال�ساحناُت وال�سياراُت

توجُد فى م�رَص طرٌق ذاُت موا�سفاٍت دوليٍة مثل: )طريِق 

القاهرة اإ�سكندرية وطريِق ال�سعيِد ال�سحراوى( وهذه 

الطرُق �ساهمْت فى نقِل االأفراِد وربِط املدِن امل�رصيِة 

ها ويبلغ طوُلها 1000 كم. ببع�سِ

مترو االأنفاِق

م�رُص اأوُل دولٍة عربيٍة واإفريقيٍة اأقامْت مرتو االأنفاِق 

 - )القاهرُة  هى:   م�رصيٍة  مدٍن  ثالثة  بني  لريبَط 

اجليزُة - القليوبيُة ( وهو ما يعرُف باإقليِم القاهرِة 

الكرَبى.

نقل وموا�سالت:  هو االنتقاُل من مكاٍن الآخَر بوا�سطِة و�سائِل النقِل البريِة والمائيِة 

والجويِة وي�ستخدُم لنقِل االأفراِد وال�سلِع.

هو ات�ساُل االأفراِد دوَن انتقاٍل عبَر الهاتِف واالإنترنت. ات�ساالت:  

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

بين  الطرق  في  تحدث  التى  الت�سادم  ح��وادث 

كال�سيارات  المختلفة  الموا�سالت  و�سائل 

والقطارات تنتج عن عدم االلتزام بقواعد المرور 

ال�سيارات  �سيانة  اإهمال  اأو   ، الزائدة  اأوال�سرعة 

اأوالقيادة تحت تاأثير المخدرات التي توؤثر علي 

الجهاز الع�سبي ، كما توؤثر علي التركيز وتقدير 

الم�سافات.

معُلومٌة إثرائيٌة:

الدر�ُس الثالُث 
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

2 - النقٌل املائى وي�سمل  :

: ) ا ( النقُل النهرىُّ

وقد  رخي�صًة  و�صيلًة  النهرىُّ  النقُل  يمثُل 

�صاهمْت فى نقِل الب�صائِع رخي�صِة الثمِن كبيرِة 

والأ�صمنِت  والرمِل  والفحِم،  الجيِر  مثِل  الحجِم 

 

.. اإلخ.

: )ب( النقُل البحرىُّ

 عن طريِق البحريِن الأحمِر والمتو�صِط وقناِة ال�صوي�ِس.
ُّ
يتم • 

 )عمليُة ت�صديِر وا�صتيراِد ال�صلِع المختلفِة(.
َ
 عن طريِق موانِئ م�صر

ُّ
يتم • 

النقُل النهرىُّ

فنار دمياَط

على  ال�سغِط  لتخفيِف  دمياَط  ميناِء  اإن�ساُء  تم 

ميناِء االإ�سكندريِة.

ميناُء االإ�سكندريِة

اأهميًة الأنه  الم�سريِة  المواِنئ  اأكثَر  االإ�سكندريِة  ميناُء 

يقُع فى مواجهِة اأكثِر مناطِق العالِم تقدًما فى اأوربا.

ميناُء �سفاجاهيئة اإدارة قناة ال�سوي�س

تقلُّ اأهميُة المواِنئ على البحِر االأحمِر ب�سبِب اقتراِب 

الجباِل من ال�ساحِل ووجود ال�سعاِب المرجانيِة.

البحَر  يربُط  هامٌّ   
ٌّ
مالحى ممرٌّ  هى  ال�سوي�ِس  قناُة 

االأحمَر جنوًبا بالبحِر المتو�سِط �سمااًل لنقِل بتروِل 

الخليِج والمنتجاِت االأخرى اإلى العالِم ُكلِِّه.
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: 3-  النقُل اجلوىُّ

والنت�صاِر  بال�صرعِة    
ُّ

الجوى النقُل  يتميُز 

وتخطى المرتفعاِت والبحاِر ولكنَّ اأبرَز عيوِبِه 

بالو�صائِل  مقارنًة  ا�صتخدامِه  تكاليِف  ارتفاُع 

 30  
ُ
الأخرى، وتباعُد المطاراِت. وتمتلُك م�صر

ا .
ً
مطار

ثانًيا: التجارُة:

عملية البيع وال�رشاء وانتقال اخلدمات من مكان لآخر

اأهداُف التجارِة الداخليِة:

1- نقُل الموادِّ الخاِم مْن مناطِق اإنتاِجها اإلى مناطِق ت�صنيِعها.

2- نقُل ال�صلِع الم�صنعِة اأو الموادِّ الخاِم من مناطِق الإنتاِج اإلى مناطِق ال�صتهالِك.

يعوُق المالحَة النهريَة فى م�سَر وجوُد ال�سدوِد والقناطِر على طوِل مجرى النهِر. • 

تعدينيٍة،  مواِنئ  و6 •  ا،  تجاريًّ ميناًء   40 يبلغ  م�سَر  فى  البحريِة  الموانئ  عدُد 

 

و6 مواِنئ �سيٍد، و5 مواِنئ �سياحيٍة، و10 مواِنئ بتروٍل.

: ْر أنَّ تذكَّ

النقُل الجوىُّ فى م�سَر

التجارَة الداخليَة انتقال ال�سلع والخدمات داخَل حدوِد الدولِة . • 

التجارَة • الخارجيَة انتقال ال�سلع والخدمات بين الدولة ودول العالم المختلفة

مفاهيم تعلمتها:

الموا�سالِت والدعايِة  النقِل ومدِّ طرِق  الداخليِة عْن طريِق  م�سَر تعمُل على تنميِة التجارِة 

لهذِه المنتجاِت.

: ْر أنَّ تذكَّ
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توجه اإلى االأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات عاى الدر�س

اأهداُف التجارِة الخارجيِة:

 الفائ�ِس مَن المنتجاِت الم�صريِة اإلى الخارِج.
ُ
1- ت�صدير

2- توفير النقد الأجنبى.

عمليِة  طريِق  عن  العمِل  فر�ِس  من  مزيٍد   
ُ
توفير  -3

الت�صديِر.

والو�صائِل  ال��غ��ذاِء  م��َن  خا�صًة  ال�صكاِن  حاجِة  دُّ  َ
�ص  -4

عن  المحليُة  ال�صناعُة  تعجُز  التى  التكنولوجيِة 

ت�صنيِعها وذلك عن طريِق عمليِة ال�صتيراِد.

تعمُل م�سُر على تنميِة التجارِة الخارجيِة عْن طريِق:

1- عقِد التفاقياِت مع الدوِل الأخرى.

التجمعاِت  ع�����ص��وي��ِة  ف��ى  ال��م�����ص��ارك��ة   -2

فى  الكومي�صا  تجمع  مثل  القت�صاديِة 

اإفريقيا.

3- تح�صيِن ال�صناعِة والمنتجاِت الم�صريِة.

4- تح�صيِن طرِق النقِل والموا�صالِت.

5- الدعايِة للمنتجاِت الم�صريِة.

تمثاُل الحريِة فى الوالياِت المتحدِة

اأكبِر �سريٍك تجارىٍّ  تعتبُر الوالياُت المتحدُة ثانى 

.
ِّ
لم�سَر بعَد دول االتحاِد االأوروبى

 : تجمع الكومي�سا 

اتحاٌد اقت�سادىٌّ ي�سمُّ دوَل �سرِق وجنوِب اإفريقيا 

وعددها االآن 20 دولًة اإفريقيًة منها م�سُر.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

م�سَر تتمتُع بموقٍع متميٍز. • 

م�سَر تتوافُر فيها الطرُق البريُة والمائيُة والجويُة. • 

. الدولَة ت�سعى لتنميِة طرِق النقِل والموا�سالِت لزيادِة الن�ساِط التجارىِّ • 

التجارَة تنق�سُم اإلى تجارٍة داخليٍة وتجارٍة خارجيٍة. • 

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ



م�سُر قبَل الإ�سالِم

الَوحدُة الثالثُة

أهداُف الوحدِة:
فى نهايِة درا�سة هذه الوحدِة يتوقع اأن يكوَن التلميُذ 

قادًرا على اأن:

يو�سَح ن�ساأَة كلٍّ من دولتي البطالمِة والروماِن فى  • 

م�سر.

يتعرَف اإنجازاِت بع�ِض حكاِم البطالمِة والروماِن. • 

اآثاٍر  من  والروماُن  البطالمُة  خلَّفه  ما  مواقَع  يحدَد  • 

وفنوٍن.

البطالمِة  ع�سِر  ف��ى  المواطنِة  قيمَة  ي�ستنتَج  • 

والروماِن.

 فى 
ِّ
 والرومانى

ِّ
يف�سَر اأ�سباَب �سقوِط الحكِم البطلمى • 

م�سَر.

يحدَد بدايَة الحقبِة القبطيِة فى م�سر. • 

يتعرَف اأهمَّ اأعماِل القدي�ِض مرق�ض فى م�سَر. • 

للديانِة  دقلديانو�ض  ا�سطهاِد  اأ�سباَب  ي�ستنتَج  • 

الم�سيحيِة.

يحدَد اأهمَّ مواقِع الآثاِر والفنوِن فى الحقبِة القبطيِة. • 

مثل:  والم�سطلحاِت  المفاهيم  بع�َض  على  يتعرف  • 

)رواق–�سوارى–م�سيحية–ا�سطهاد–ع�سر ال�سهداء(.

دروُس الَوحدِة:
: الدر�ُض الأولُ 

.
ِّ
�سخ�سياٌت واأحداٌث من الع�سِر البطلمى

الدر�ُض الثانى :

 فى م�سَر.
ِّ
�سخ�سياٌت واأحداٌث من الع�سِر الرومانى

الدر�ُض الثالثُ :

الحقبُة القبطيُة فى م�سَر.
معبُد راأ�ِض ال�سوداء

متهيد:

عزيزى التلميذ .. عزيزتى التلميذة ..

اأحداًثا   
ِّ
البتدائى الرابِع  ال�سفِّ  اأن در�سنا فى  �سبق  • 

انتهى  ال��ذى   
ِّ
الفرعونى الع�سِر  من  و�سخ�سياٍت 

باحتالِل الفر�ِض ثم اليوناِن لم�سَر.

 بين الع�سوِر التاريخيِة 
ِّ
وا�ستمراًرا للربِط التاريخى • 

اأحداًثا  ال��َوح��دِة  ه��ذِه  فى  لك  نقدَم  اأن  ي�سعُدنا 

 
ِّ
 والع�سِر الرومانى

ِّ
و�سخ�سياٍت من الع�سِر البطلمى

والحقبِة القبطيِة.

الإ�سالم فى  الوحدُة تمهيًدا لظهوِر  كما تعتبُر هذه  • 

م�سر.
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ر 
َ
الأْكب َكْنَدر 

ْ
الإ�س ُخَلَفاء   

ُ
ر

ْ
�س

َ
ع ُهو   

ُّ
ْطَلِمى

َ
الب  

ُ
ر

ْ
�س

َ
الع • 

.
َ
ر

ْ
( فى ِم�س

ِّ
وَناِنى

ُ
 )الي

ِّ
ْقُدوِنى

َ
الم

بيَن  اإمبراطوريُته  مت 
ِّ
ُق�س الأكبِر  الإ�سكندِر  وفاِة  فبعَد  • 

 من ن�سيِب القائِد بطلميو�س الأوِل 
ُ
 م�سر

ْ
اِده فكانت

َّ
قو

 ن�سبًة اإلى ا�سمه.
ُ
ى هذا الع�سر

ِّ
الذى �سم

 من ثالثمائة 
ُ

 ما يقرب
َ
 البطالمِة فى م�سر

ُ
 حكم

َّ
ا�ستمر • 

�سنٍة 

ومن اأ�شهِر حكاِم دولِة البطالمِة: • 

بطلميو�س الأوُل:

 لقبه »�سوتير« اأى الُمنقذ )323–285ق.م(:

هو بطلميو�ض • بن لجو�س الذى تربى فى ق�سِر الملك 

فيليب الثانى والِد الإ�سكندر الأكبر.

و�سارَك  قواِده   
َ
واأ�سهر الأكبر  لالإ�سكندِر  �سديًقا  كان  • 

. ه بع�سِر �سنواِتٍ
ُ
معه فى معظِم حروبه وكاَن يكبر

الإ�سكندر الأكبر بطلميو�ض الأول

�سخ�سياٌت واأحداٌث من الع�سِر البطلمىِّ

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟
فى  البطالمِة  دول��ُة  تاأ�س�سْت  كيَف  • 

م�سَر.

اأ�سهَر ملوِك دولِة البطالمة. • 

ما خلَّفه البطالمُة من اآثاٍر وفنوٍن. • 

اأ�سباَب �سقوِط دولة البطالمِة. • 

نُة: القضايا المتضمَّ

التربية من اأجل المواطنُة. • 

رِس: أهداُف الدَّ

يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِض  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

يو�سَح ن�ساأَة دولِة البطالمة فى م�سَر. • 

حكاِم  اأ���س��ه��ر  اإن���ج���ازاِت  يتعرَف   • 

البطالمة.

اآث��اٍر  من  البطالمُة  خلَّفه  ما  يعدَد  • 

وفنوٍن.

يقدَر احتراَم البطالمِة لديانِة وعاداِت  • 

وتقاليِد الم�سريين.

يف�سَر اأ�سباَب �سقوِط دولِة البطالمِة. • 

الم�سرييَن  ا�ستمتاِع  مدى  ي�ستنتَج  • 

بحقوِق المواطنِة فى ع�سِر البطالمِة.

 تف�سيًرا لمفهوِم المواطنِة.
َ
يعطى • 

الدر�ُس الأوُل
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 لما فيها من ثروٍة عظيمٍة ولما لها 
َ
كاَن لبطلميو�س الأوِل رغبٌة كبيرُة فى النفراِد بحكِم م�سر • 

من تاريٍخ مجيٍد.

 واتخَذ مدينَة الإ�سكندريِة عا�سمًة 
َ
 بطلميو�س الأول فى تاأ�سي�ِس دولِة البطالمِة فى م�سر

َ
نجح • 

ا. 
ً
 فى الحكِم 38 عام

َّ
ا لحكِم دوَلتِه وا�ستمر

ًّ
ومقر

اأهمُّ اأعمالِه:

 مجمع للبحوث الأددبية والعلمية )جامعة ال�سكندرية( 
ُ
اإن�ساء • 

تخرج فيها علماء كثيرون مثل :

- اإقليد�س عالِم الهند�سِة.

- اأر�سميد�س عالِم الطبيعِة.

.
ِّ
- بطلميو�س الجغرافى

.
ِّ
- مانيتون الموؤرِخ الم�سرى

ا.
ً
 نواٍة لمكتبِة الإ�سكندريِة قديم

ُ
و�سع • 

لمزيٍد من المعلوماِت عن بطلميو�ض الأول ا�ستعْن بمكتبة المدر�سة و�سبكة المعلومات الدولية

اإقليد�ض عالُم الهند�سِة

مكتبُة الإ�سكندريِة قديًماالطنبور

 
َ
م�سر اإلى  واأدخ��َل  العاِم  فى  مرٍة  من   

َ
اأكثر وجعَلها  بالزراعِة   

َّ
اهتم • 

 
ُّ

الم�سرى  
ُ
الفالح وك��ان  ال�سادوِف  جانِب  اإل��ى   

َ
والطنبور ال�ساقيَة 

ها لوقت قريب.
ُ
ي�ستخدم

ا من المناحِل لت�سديِر الع�سِل اإلى ال�سيِن.
ً
اأن�ساأ كثير • 

الكتانيِة، وعمَل على  المن�سوجاِت   بال�سناعِة وخا�سًة �سناعَة 
َّ
اهتم • 

ترويِج التجارِة و�سك اأوَل عملٍة معدنيٍة فى م�سر.
عملٌة معدنيٌة من الع�سِر البطلمىِّ

لمزيٍد من المعلوماِت عن اأهم اأعماِل بطلميو�ض الأوِل ا�ستعْن بمكتبة المدر�سة و ب�سبكة المعلومات الدولية .
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

كليوباترا ال�شابعُة:

 بعد بطلميو�س الثانى ع�سر.
َ
تولِت الحكم • 

 
ِّ
الرومانى القائِد  �سدَّ  اأنطونيو�س   

ِّ
الرومانى القائِد  مع   

ْ
تحالفت • 

اأكتافيو�س اللذين كانا يتنازعاِن على حكِم روما.

وحليفتِه  اأنطونيو�س  على  اأكتافيو�س  بانت�ساِر  النزاُع  انتهى  • 

كليوباترا ال�سابعِة فى معركِة اأَْكتُي��وم البحرية عام 31 ق.م.

 دولِة 
ُ
 اأنطونيو�س وتبعْتُه كليوباترا، وبوفاِتها انتهى ع�سر

َ
انتحر • 

 وليًة رومانيًة.
ُ
 م�سر

ْ
البطالمة واأ�سبحت

ما خلفه البطاملة من اآثار وفنون

1- منارة ال�سكندرية : �سيدها بطلميو�ض الثانى

2- المعابد

 من الأق�سِر 
ِّ
 الغربى

ِّ
- معبُد ديِر المدينِة:بناُه بطلميو�س الرابُع بالبر

بطالمة:  ا�سم ين�سُب اإلى بطلميو�ض الأول موؤ�س�ِض دولِة البطالمِة فى م�سَر.

جامعة:  داٌر للعلِم يدر�ُض فيها الطالُب العديَد من التخ�س�ساِت العلميِة والأدبيِة.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

لوحٌة على اأحِد جدراِن معبِد ديِر المدينِة
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4- معابُد فيلة:

تعد معابد  جزيرة فيلة من اأ�سهر المباني 

البطالمة  اإلى ع�سر  ترجع  التي  الدينية 

حولها  الطبيعة  بجمال  تميزت  والتي 

حتي لقد �سميت بلوؤلوؤة م�سر .

كليوباترا ال�سابعُة كانْت تجيد عدة لغات مثل: )الم�سرية–الفار�سية–الإثيوبية–

ال�سومالية(

اقرْأ وتعلْم:

ا�ستعن بمكتبة المدر�سة وب�سبكة 

المعلومات الدولية . لتتعرف كيف اأنقذت 

منظمة اليون�سكو هذة المعابد

معبُد اإدفو بناه بطليمو�ض ال�ساد�ضمعبُد دندرة بنى فى عهد الأباطرة الأوائل

اأحد معابُد فيلة

من اأبرز الآثار فى النوبة : معبد كالب�سة 

ومعبد بيت الوالى ومعبد دندرة ومعبد 

وادى ال�سبوع وغيرها
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

اأ�شباُب �شقوِط دولِة البطالمِة:

1- �سعُف الملوِك بعد بطلميو�س الثالِث.

عهِد  منذ  البطالمِة  اأ���س��رِة  اأف���راِد  بين  ال��ن��زاِع  كثرُة   -2

بطلميو�س ال�ساد�ِس.

عهِد  نهايِة  فى  والتجارِة  وال�سناعِة  الزراعِة   
ُ
تدهور  -3

البطالمِة.

 �سدَّ حكِم البطالمِة.
ِّ
4- ثوراُت ال�سعِب الم�سرى

5- كثرُة الحروِب مع ال�سلوقيين حكاِم �سوريا.

 وخا�سًة فى عهِد 
َ
6- زيادُة نفوِذ روما وتدخُلها فى اأحواِل م�سر

كليوباترا ال�سابعة.

بطلميو�ض ال�ساد�ض
لمزيٍد من المعلوماِت ا�ستعْن بمكتبة المدر�سة و�سبكة المعلومات الدولية..

 هو ع�سُر خلفاِء الإ�سكندر الأكبِر فى م�سر.
َّ
الع�سَر البطلمى • 

بطلميو�َض الأوَل نجَح فى تاأ�سي�ِض دولِة البطالمة فى م�سر. • 

 )جامعة الإ�سكندرية قديًما(.
ِّ
بطلميو�َض الأوَل اأن�َساأ داَر البحِث العلمى • 

بطلميو�َض الأوَل اأهتمَّ بالزراعِة وال�سناعِة والتجارِة. • 

تحالفْت كليوباترا مع اأنطونيو�ض �سد اأكتافيو�ض وانتهى ال�سراُع بانت�ساِر اأكتافيو�ض  • 

فى معركة »اأكتيوم البحرية«.

معابُد  اأهمَّ الآثاِر البطلمية فى م�سَر هى: )معبُد ديِر المدينِة–معبُد دندرة–معبُد اإدفو– •

جزيرة ِفيلة(.

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ

نظراً لأهمية الحدود الجنوبية لم�سر 

في الع�سر البطلمي اأقيمت العديد من 

القالع و الح�سون بالنوبة منها 

)�سمنة ، بوهن ، كوبان ، قمنه وغيرها(

معلومة اإثرائية

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات عاى الدر�ض
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�سخ�سياٌت واأحداٌث من الع�سِر الرومانىِّ فى م�سر

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟
كيف اأ�سبحت م�سُر وليًة رومانيًة. • 

 فى 
ِّ
اأ�سهَر �سخ�سياِت الع�سِر الرومانى • 

م�سر.

اآثاٍرِ  من  م�سَر  فى  الروماُن  خلَّفه  ما  • 

وفنوٍن.

اأحواَل م�سَر فى ع�سِر الروماِن. • 

فى   
ِّ
الرومانى الحكِم  �سقوِط  اأ�سباَب  • 

م�سَر.

نُة: القضايا المتضمَّ

المواطنُة والحريُة ومقاومُة الظلِم. •

رِس: أهداُف الدَّ

يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِض  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

ولي��ًة  م�سُر  اأ�سبحْت  كيف  ي�سَف  • 

رومانيًة.

ي�ستنتَج اأعماَل اأ�سهِر �سخ�سياِت الحكِم  • 

 فى م�سَر.
ِّ
الرومانى

يتعرَف ما خلَّفه الروماُن فى م�سَر من  • 

اآثاٍر وفنوٍن.

 
ِّ
ي�ستنتَج اأ�سباَب �سقوِط الحكِم الرومانى • 

فى م�سَر.

–  تف�سيًرا لمفهوم: )جبانة–رواق •
َ
يعطى

�سوارى(.

الدر�ُس الثانى

فى الفترة التى �سعفت فيها دولة البطالمة فى م�سر بداأت 

الإمبراطورية الرومانية فى الظهور وا�ستطاعت ال�سيطرة على 

معظم اأنحاء البحر المتو�سط ولم يبق اآمامهم �سوى م�سر التى 

الملكة  هزيمة  بعد  30ق.م  عام  عليها  ال�سيطرة  من  تمكنوا 

كليوباترا اآخر ملوك دولة البطالمة وحليفها اأنطونيو�ض.

اأ�شهُر �شخ�شياِت الع�شِر الرومانىِّ فى م�شَر:

1- اأكتافيو�ض )اأغ�سط�ض قي�سر(:

اأغ�����س��ط�����س؛ اأى   
َ
ح��م��َل ل��ق��ب ● 

��ل، وق��د اأط��ل��َق هذا 
َّ
ال��م��ب��ج

 على اأحِد �سهوِر ال�سنِة 
ُ
ال�سم

الميالديِة.

وفاِة  بعد  ا 
ً
اإمبراطور  

َ
اأ�سبح ● 

يوليو�س قي�سر.

ق�سى على ثوراِت ● 

الم�سريين فى بدايِة حكِمِه.

لالآلهِة  القرابين   
َ
م وق��دَّ الم�سريين  عقائَد   

َ
احترم ● 

الم�سريِة.

واإعادة   
ِّ
الرى و�سئوِن  رِع  التُّ وتطهيِر  بالزراعةِّ   

َّ
اهتم ● 

بناِء الج�سوِر.

اأكتافيو�ض )اأغ�سط�ض قي�سر(

 : تذكْر أنَّ
ال�سنواِت قبَل امليالِد تتناق�ُض وبعَد 

امليالِد تتزايُد.
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

3- ق�سطنطيُن الأوُل:

رَف با�سِم ق�سطنطين العظيِم.
ُ
 ع

ُّ
 رومانى

ٌ
هو اإمبراطور ● 

م   عام 313 ●
َ
ٍل فى تاريِخ الم�سيحيِة حيُث اأ�سدر

ُّ
ه نقطَة تحو

ُ
كاَن حكم

المفرو�سِة على من  العقوباِت   
َ
اإلغاء اأعلَن فيه  الذى   ميالنو 

َ
مر�سوم

الوثنية  العبادة  جانب  اإلى  ديانًة  بها  واعترَف  الم�سيحيَة  يعتنُق 

 ا�سطهاِد الم�سيحيِة.
َ
واأَْنَهى بذلك ع�سر

ِة.
َ
�ساَدر

ُ
 باإعادِة اأمالِك الكني�سِة الم

َ
قام ● 

ما خلَّفُه الروماُن من اآثاٍر وفنوٍن:

انُة كوم ال�سقافة )الإ�سكندرية(: 1- جبَّ

.
ِّ
 والفنِّ الفرعونى

ِّ
 من الفنِّ الرومانى

ٌُ
هى مزيج

)المكتبة–�سبكة  من  الأول  ق�سطنطين  عن  معلوماٍت  اجمْع 

المعلومات الدولية(. 

ق�سطنطين

رومانيون:

�سكاُن عا�سمِة الإمبراطوريِة الرومانيِة التى حكمت م�سَر بعَد الق�ساِء على دولِة البطالمِة.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

جبانُة كوم ال�سقافة

جبانة: لفظ اأُطلَق على مكاِن دفِن الموتى وم�ستقٌة من كلمِة الُجبِّ اأى البئر.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

�سرٍة واحدٍة ثمَّ ا�سُتْخدمْت لدفِن العديِد من الأ�سراِت وكان  ن�ساأْت جبانُة كوم ال�سقافة كمقبرٍة لأُ

الميُت يدلَّى بالحباِل من م�سقِط نوٍر ذى فتحاٍت فى جدراِنِه حتى ي�سَل اإلى الطابِق الذى �سُتدفن 

ُته. فيه ُجثَّ

هل تعرُف؟
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2- ح�سن بابليون فى  ع�سر الإمبراطور تراجان:

لبوابة م�سر  الأول  الدفاع  ويكون خط  الرومانية  الع�سكرية  للحامية  بابليون  نى ح�سن  
ٌ
ب

ال�سرقية. وقد اختير هذا الموقع لأنه يتو�سط م�سر بين الوجه البحرى والوجه القبلى وبذلك 

ي�سهل على الرومان ال�سيطرة على اأية ثورات �سدهم.

3- عمود ال�سوارى:

من  يتكون  الأحمر  اجلرانيت  من  عمود  هو 

قطعة واحدة على ارتفاع 27 مرًتا واأقيم فى 

اأعلى  ويعترب  دقلديانو�س  الإمرباطور  عهد 

ن�سب تذكارى فى العامل.

وحرفت  ال�سوارى  عمود  العرب  عليه  اأطلق 

اإىل ال�سوارى.

4- معبُد راأ�ِض ال�سوداِء:

ْكَنى.  منه للعبادِة والعلوىِّ لل�سُّ
ِّ
هو بناء مكوٌن من طابقني: ال�سفلى

وقد اكُت�ِسَف بطريِق امل�سادفِة عام 1936م.

 لالحتفاِل باأعياِدهم الدينيِة واأعياِد 
َ
 الروماُن الم�سارح

َ
5-اأقام

الإمبراطور.

عموُد ال�سوارى

يقوُل المقريزىُّ )اأحُد الموؤرخين الم�سريين(: اإنَّ عموَد ال�سوارى هذا  كان يتو�سُط رواًقا  ي�سم

 

 40 عموًدا ت�سبُه ال�سوارى، وكان هذا العموُد هو اأكبَر هذه الأعمدِة.

معُلومٌة إثرائيٌة:

رواق : فناٌء وا�سُعٌ به اأعمدٌة.

�سوارى: جمُع �ساريٍة وهى �سراُع المركِب.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ

معبُد راأ�ِض ال�سوداء بالإ�سكندرية
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

اأ�شباُب انهياِر الُحكِم الرومانىِّ فى م�شَر:

 الروماُن الم�سريين من ال�ستراِك فى حكِم بالِدهم.
َ
حرم • 

 الروماَن 
ُ
 الروماُن معاملَة الم�سرييَن )اأ�سحاِب الأر�ِس( واعتبروهم طائفًة ُدنيا تخدم

َ
اأ�ساء • 

والإغريق مما اأدى اإلى كراهيِة الم�سرييَن لهم.

.
ٍّ
َل بعد ذلك اإلى ا�سطهاٍد مذهبى

َّ
 الذى تحو

ُّ
ال�سطهاُد الدينى • 

ا متعددًة من ال�سرائِب.
ً
فر�َس الروماُن على الم�سريين اأنواع • 

ها ثورَة الرعاِة فى الدلتا.
ُّ
ِة ثوراٍت �سدَّ الروماِن كان اأهم  الم�سريون بعدَّ

َ
قام • 

الم�سرُح الرومانىُّتاُج اإحدى الكنائ�ِض القديمِةالإمبراطور الرومانى هادريان

اقرْأ وتعلْم:
كانْت م�سُر مزرعًة لتزويِد روما بالقمِح وكانت تر�سُل لالإمبراطوريِة الرومانيِة 

�ِسحنًة �سنويًة ُعرفْت با�سِم �ِسْحنِة القمِح ال�سعيِد.

اأكتافيو�ض جاء اإلى م�سر عام 31 • ق.م بجي�ٍض كبيٍر وا�ستولى عليها

واأ�سبحت م�سُر وليًة رومانيًة.

 فى م�سَر.
ِّ
اأكتافيو�ض اأ�سهُر �سخ�سياِت الع�سِر الرومانى • 

ُحْكَم ق�سطنطين الأول يعتبُر نقطَة تحوٍل فى تاريِخ الم�سيحيِة .  • 

معبُد الراأ�ِض ال�سوداِء.( من اأهمِّ اآثاِر الروماِن في م�سر:)جبانُة كوم ال�سقافة–عموُد ال�سوارى– •

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�ض

تعتبر ال�سور التالية عن ازدهار فنون الع�سر الرومانى فى م�سر وتت�سح فى تماثيل الأباطرة  • 

والأوانى الفخارية والحجرية والمعدنية
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ظهوُر امل�شيحيِة:

 
ِّ
 هلالج لج • خالَل عهد الإمبراطوِر الرومانى

ُ
ِلَد ال�سيُد الم�سيح

ُ
و

يدعو  واأخَذ  بفل�سطيَن،  لحم  بيت  مدينِة  فى  اأغ�سط�س 

 بنى 
ِّ
ب

ُ
 اهلل وح

ِّ
ب

ُ
لالإيماِن باإلٍه واحٍد واإلى ال�سالِم وح

الإن�سان واإلى الإخاء والت�سامح.

)الم�سيحية(  الجديِد  الديِن  اعتناِق  اإلى   
ُ

النا�س �سارَع  • 

 
ُ
الم�سيح ال�سيُد  تعر�َس  وق��د  الأوث���اِن  عبادِة  وت��رِك 

ل�سطهاِد اليهوِد والروماِن.

احلقبُة القبطيُة فى م�سَر

مدينُة بيِت لحم بفل�سطين

لمزيٍد من الطالِع على ا�سطهاِد اليهوِد والرومان لل�سيِد الم�سيِح ا�ستعْن 

بمكتبة المدر�سة و�سبكة المعلومات الدولية. 

ماذا نتعلُم فى هذا الدرِس؟
ن�ساأة الم�سيحيِة. • 

دور القدي�ض مرق�ض. • 

الإمبراطور دقلديانو�ض وا�سطهاد الم�سيحية. •

نُة: القضايا المتضمَّ
التربيُة من اأجِل المواطنِة. • 

الوحدُة الوطنيُة. •

رِس: أهداُف الدَّ

يكوَن  اأن  يتوقع  الدر�ِض  هذا  نهايِة  فى 

التلميُذ قادًرا على اأن:

والم�سطلحاِت  المفاهيِم  بع�َض  يف�سَر  • 

مثل:)م�سيحية–ا�سطهاد–ع�سر ال�سهداء(.

يتعرَف مكان ميالد ال�سيُد الم�سيُح. • 

اإليها  تدعوه  التى  المبادِئ  اأهمَّ  يذكَر  • 

الم�سيحية.

يتعرَف اأهمَّ اأعماِل القدي�ض مرق�ض. • 

دقلديانو�ض  ا�سطهاِد  اأ�سباَب  ي�ستنتَج  • 

للديانِة الم�سيحيِة.

يف�سَر اأ�سباَب تاأريِخ الكني�سِة الم�سريِة  • 

لالأحداث عام 284 م.

القدي�ض  به  ق��اَم  ال��ذى  ال���دوَر  يقدَر  • 

مرق�ض.

 راأَيه فيما قاَم به دقلديانو�ض من 
َ
يبدى • 

ا�سطهاِد الم�سيحية.

الدر�ُس الثالث
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

القدي�ُس مرق�س:

 على يِد القدي�ِس مرق�س 
َ
دخلِت الم�سيحيُة م�سر • 

فى منت�سِف القرِن الأوِل الميالدى.

القد�ِس  مدينِة  ف��ى  مرق�س   
ُ

القدي�س  
َ
اأق���ام • 

)اأور�سليم( وقَت ظهوِر ال�سيِد الم�سيِح فكاَن من 

فا�سطفاه  دعوَته  وقبلوا  به  اآمنوا  من  اأوائِل 

من جملِة ال�سبعين ر�سوًل.

 مرق�س بالتب�سيِر فى بالِد فل�سطين 
ُ

بداأَ القدي�س • 

وما حوَلها، وفى قبر�س وبع�ِس جهاِت اآ�سيا 

ال�سغرى ثم اتجه اإلى م�سر وفى الإ�سكندريِة 

 
َ
ب�سر من  اأوَل  فكاَن  بالم�سيحيِة   

ُ
يب�سر ب��داأَ 

بالإنجيِل فى م�سِر.

 

 

القدي�ض مرق�ض

قامِت العائلُة المقد�سُة برحلِتها اإلى م�سَر نتيجَة ا�سطهاِد الرومان لهم زمن هيرودو�ضِ ،  • 

ولكن بعَد موتِه عاَد ال�سيُد الم�سيُح هلالج لج وعا�َض فى قريِة النا�سرِة، ثم بداأ ر�سالَة النبوِة 

على اأر�ِض فل�سطيَن.

تذكْر اأن:  

حريَة العقيدِة والعبادِة اأمرٌ كفلتُه الأدياُن ال�سماويُة لالإن�ساِن. • 

ْم: اقرْأ وتعلَّ
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انت�شاُر امل�شيحيِة فى م�رَص:

فى  مرق�س  القدي��س   
ُ
تعالي���م انت�سرت  • 

مدر�سٌة  فيها   
ْ
وتاأ�س�ست الإ�سكندريِة 

راأِت  ذلك  اأثناِء  وفى  الدينيِة،  للدرا�ساِت 

نجاِح   
َ
ب��وادر الرومانيُة  الإمبراطوريُة 

يترب�سون  ف��راح��وا  مرق�س  ال��ق��دي�����ِس 

ر�سالِته   
َ
اأداء وا�سل  ولكنه  به  ليفتكوا 

 بما يدبرون، ف�سيَد اأوَل كني�سٍة 
ٍّ
 مهتم

َ
غير

لها  اأُ�سقٍف  اأوَل   
َ
واأ�سبح بالإ�سكندرية، 

 المدر�سَة الالهوتيَة.
َ

واأ�س�س

 بتعاليم ال�سيِد الم�سيِح حتى ا�سُت�ْسِهَد على يد   الرومان �سنة
ُ
 يب�سر

َ
 مرق�س فى اأنحاِء م�سر

ُ
َل القدي�س

َّ
 •  تجو

 على الوثنيِة التى كانت 
ْ
اأنحاء م�سر حتى تغلبت  فى 

ُ
68 ميالديًة، بداأِت الم�سيحيُة تنت�سر

الرومان وولَتهم فى م�سر؛  اأفزَع قيا�سرَة  الرومانية مما  الإمبراطورية  اأنحاء  �سائدة فى 

ا �سدَّ اأتباِع 
ً
 حرب

ْ
ا لها، ولذا �َسنَّت

ًّ
 عدو

َّ
لأنَّ الإمبراطوريَة الرومانيَة اعتبرِت الديَن الم�سيحى

الديانِة الم�سيحيِة الجديدِة.

لمزيٍد من المعلوماِت عن القدي�ض مرق�ض يمكُنك ال�ستعانُة بمكتبة المدر�سة و�سبكة المعلومات الدولية .

كني�سُة الإ�سكندرية

م�سيحية:  ديانٌة �سماويٌة نزلْت على �سيدنا عي�سى عليه ال�سالُم ودخلْت 

م�سَر على يِد القدي�ِض مرق�ض.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ
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الَوحدُة الثالثُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

الإمرباطور دقلديانو�س 284م:

بع�سر  الأكبر  ال�سطهاِد  بع�سِر  ه 
ُ
ع�سر عرُف 

ُ
ي • 

ا 
ً
 مر�سوم

َ
 فقد اأ�سدر

َ
ال�سهداء وبخا�سٍة فى م�سر

بهدِم الكنائ�س وحرِق الكتِب المقد�سِة واإعداِم من 

 الم�سيحيَة، وقب�َس على الأ�ساقفِة 
َ
 التعاليم

ُ
يتبع

 
َ
واأذاَقهم كلَّ �سنوِف العذاِب واأغرَقهم فى مذابح

 
َ
 فى التاريِخ مما دفع

ٌ
داميٍة لم ي�سبْق لها نظير

خلِّدوا  ُ
ي اأْن  اإلى  الكبيِر  الهوِل  هذا   

َ
اأمام الأقباَط 

تاريَخ من ذهبوا �سحيًة من �سهداِئهم. فاتخذِت 

ب�سنِة  تقويِمها   
َ
بدء  

َ
م�سر فى  القبطيُة  الكني�سُة 

هذا  و�سمى  )284م(  الإم��ب��راط��ور  ه��ذا  ولي��ِة 

.
ِّ
 بالتقويِم القبطى

ُ
التقويم

 

اأن   
َ
 لم�سر

َ
،  حتى ُقدِّر  ِ

ّ
 والبيزنطى

ِّ
 من ويالِت الحكِم الرومانى

َ
لقْد عانى الم�سريون الكثير    •

لتخلي�ِس  العا�ِس  بن  بقيادِة عمرو  الم�سلمون   
ُ

العرب  
َ
َقِدم الكابو�ِس عندما  هذا   من 

َ
تتحرر

 من اأيدى البيزنطيين عام 641م.
َ
م�سر

الإمبراطور دقلديانو�ض

اجمْع معلوماٍت من المكتبِة عن الإمبراطوِر دقلديانو�ض واكْتب تقريًرا مخت�سًرا عن اأ�ساليِب ال�سطهاِد التى 

اتبعها �سدَّ الم�سيحيين.

ا�سطهاد:  �سكٌل من اأ�سكاِل الظلِم الذى عانى منه الم�سيحيون على يِد 

الرومان.

عدِد  لكثرِة  دقلديانو�ض  الإمبراطوِر  ع�سِر  على  اأطلَق  ع�سُر ال�سهداء:  ا�سٌم 

ال�سهداِء الم�سيحيين الذين ُقتلوا فى عهده.

ُمَها: مفاهيُم أتعلَّ
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بع�ُس الآثاِر القبطيِة فى م�رَص:

الكني�سُة المعلقُة: • 

 
ْ
ميت

ُ
 القدميِة الباقيِة، �س

َ
 كنائ�ِس م�رص

ُ
اأقدم

رجني 
ُ
املعلقَة لأنها اأقيمت على اأنقا�ِس جدراِن ب

الرومانيِة.  احل�سوِن  اأح��ِد  اأب��راِج  من  كبريين 

بني  قباٍب  بدوِن  التى  الوحيدُة  الكني�سُة  وهى 

 القدميِة كلِّها.
َ
كنائ�ِس م�رص

اأديرُة وادى النطرون: • 

 للع�سوِر الأولى 
ُ
هى مجموعُة اأديرٍة ترجع

 
ُ
ها دي�ر الأنب�ا بي�س�وى ودير

ُ
للم�سيحي�ِة اأ�سهر

ال�سريان ودير البرامو�س ودير الأنبا مقار.

 

ا�سطهَد دقلديانو�ض الديانَة الم�سيحيَة فى م�سَر لأنه كان وثنيًّا وكان يعتبَر نف�سه من  • 

�ساللِة الآلهِة الرومانيِة.

ا�ستمرَّ ا�سطهاُد دقلديانو�ض للم�سيحيين ع�سرين عاًما وقد ا�ست�سهد عدد كبير في هذا  • 

ال�سطهاد .

اقرْأ وتعلْم:

الكني�سُة المعلقُة بالقاهرِة

اأديرة وادى النطرون
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الَوحدُة الثالثُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

دير المحرق: • 

 ال�سيدِة العذراِء المعروِف بالمحرق 
ُ
هو دير

 وال�سرِق 
َ
 من اأكبِر اأديرة م�سر

ُ
باأ�سيوط، ويعتبر

الكني�سِة  بهيكِل  يحتفُظ  زال  وم��ا  الأو���س��ِط، 

ويتميُز   ،
ُ
النجار يو�سُف  بناها  التى  ال�سغيرِة 

العائلِة  مقاِم  لطوِل  روحيٍة  بعظمٍة   
ُ
الدير هذا 

 من غيرِه.
َ
دير المحرق باأ�سيوطالمقد�سِة فى هذا المكاِن اأكثر

توجه اإلى الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�ض

 اأغ�سط�ض قي�سر فى 
ِّ
 عي�سى هلالج لج • ُوِلَد خالَل عهِد الإمبراطوِر الرومانى

َّ
النبى

بيِت لحم فى القد�ِض بفل�سطين.

فى  تعاليُمه  وانت�سرت  فل�سطين  بالِد  فى  بالتب�سيِر  بداأ  مرق�ض  القدي�َض  • 

الإ�سكندرية.

َد اأوَل كني�سٍة بالإ�سكندريِة واأ�س�َض المدر�سَة الالهوتيَة. القدي�َض مرق�ض �سيَّ • 

 • دقلديانو�ض اأ�سدَر مر�سوًما بهدِم الكنائ�ِض وحرِق الكتِب المقد�سِة واإعداِم 

كلِّ من يتبُع تعاليَم الم�سيحيِة.

: رِس أنَّ تعلمُت مْن هَذا الدَّ
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33   ���������������������������������������������������������������������������������������� اأ�سئلٌة	وتدريباٌت	على	الوحدِة	الثالثِة

34   �������������������������������������������������������������������������������� تدريبات	عامة	على	الف�سل	الدرا�سى	الأول

41 نماذج	امتحانات	ا�ستر�سادية	على	الف�سل	الدرا�سى	الأول�������������������������������������������������������  

م�صُر قبَل الإ�صالِم

الوحدُة الثالثُة



1 الفصل الدراس��ي األول

نشاط )1( فكر واستنتج
	-	اأمامك	مجموعة	من	العبارات	اكتب	مدلول	كل	عبارة	بالم�ستطيل	الذى	اأمامها	ثم	اكت�سف	

كلمة	ال�سر

1- مورد من �سنع اهلل ي�ستخدم فى رى الأرا�سى وال�سرب.

2- مورد من �سنع اهلل ي�ستخدم فى التنف�س.

3- مورد من �سنع اهلل يمثل ق�سرة الأر�س ال�سالحة للزراعة

       وينمو فيها النبات.

المياه  من  ج��داً  �سا�سعة  م�ساحة  ويمثل  اهلل  �سنع  من  م��ورد   -4

المالحة.

كلمة ال�سر هي :

نشاط )2( اقرأ وصنف
اأمامك	مجموعة	من	الموارد	�سنفها	اإلى	موارد	طبيعية	اأو	موارد	ب�سرية.

اإذا	كان	المورد	طبيعى	اكتب	اأمامه	)1(	واإذا	كان	المورد	ب�سرى	اكتب	اأمامه	)2(

)     (  الهواء   )     ( )     (   و�سائل الموا�سالت   الغابات  

)     (  الزراعة واإنتاج الغذاء )     ( )     (   التربة     الم�ست�سفى 

نشاط )3( ميز وصنف
اأمامك	مجموعة	من	الموارد	المائية	فى	م�سر،	�سع	عالمة	)√(	اأمام	المكان	المنا�سب	:

مالحة عذبة الموارد المائية

نهر النيل

بحيرة البرل�س

بحيرة اإدكو

بحيرة نا�سر

البحر المتو�سط

فرع دمياط

البحر الأحمر

فرع ر�سيد

الموارد الطبيعية فى مصر
الدرس األول: الموارد المائية

أوالً: األنشطة:

10     3      6        112    10               2     11     16

4      3      2        1

8      7      6        5

12     11     10      9

16    15     14     13

الوحدة الأوىل
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

نشاط )4( حدد ولون
اأمامك	خريطة	�سماء	لم�سر	حدد	ولون	عليها

	ما	يلي:

1-	الموارد	الطبيعية	باللون	الأزرق

)البحر	الأحمر	-	البحر	المتو�سط	-	بحيرة

نا�سر	-	بحيرة	البرل�س	-		نهر	النيل(.

2-	الموارد	الب�سرية	باللون	الأحمر

)ال�سد	العالى	-	قناة	ال�سوي�س(

نشاط )5( الحظ وأكمل
واأكمل	ما	يلى: -	لحظ	ال�سور	بالكتاب	المدر�سى	�س3	:	�س7	

1- تعتمد الزراعة فى الواحات على..... ومن اأمثلة الواحات............... و........... و............

2- ال�سد العالى يوجد فى محافظة..................... وله اأهمية في................ و....................

3- ترعة ال�سالم تو�سل مياه النهر اإلى........................ وذلك بهدف................

4- تعتمد الزراعة فى �سمال م�سر على مياه....................

نشاط )6( فكر وأكمل
ا�ستنتج	اأوجه	الت�سابه	لكل	من	اأهمية	موارد	المياه	العذبة	وموارد	المياه	المالحة	ثم	اكتب		

اأوجه	الختالف	فى	اأهمية	كل	منهما	كما	هو	مو�سح	بالجدول

موارد المياه المالحةموارد المياه العذبةاأوجه المقارنة

اأوجه الت�سابه

 -

-

-

اأوجه الختالف

- 1

- 2

- 3

- 4

- 1

- 2

- 3

- 4

ة
ي
م

ه
لأ

ا
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املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

		اأكمل	العبارات	التالية: 1  

)اأ( م�سادر المياه العذبة فى م�سر ت�سمل................... و......................... و........................

)ب( يقت�سر وجود الأمطار ال�ستوية فى م�سر على ال�ساحل.................................

)ج�( الم�سدر الرئي�س لمياه ال�سرب فى الواحات هو...............................................

		�سع	عالمة	)		√  (	اأمام	العبارة	ال�سحيحة،	وعالمة	)X(	اأمام	العبارة	غير	ال�سحيحة	 2  

									فيما	يلي	:

)  ( )اأ( ت�سمل الموارد الطبيعية فى م�سر الطرق والموا�سالت.    

)  ( )ب( ال�سد العالى حمى م�سر من اأخطار الفي�سان وانخفا�س من�سوب مياه النيل. 

)  ( )ج�( تمتلك م�سر �سواحل محدودة على البحرين الأحمر والمتو�سط.   

)  ( )د( ت�سل قناة ال�سوي�س نهر النيل بالبحرين الأحمر والمتو�سط.   

3  بم	تف�سر��������������؟  

)1( اأهمية الموارد الطبيعية .......................................................................................................

)ب( عدم توافر غابات طبيعية فى م�سر....................................................................................

)ج�( اأهمية الطاقة لل�سناعة.......................................................................................................

4  ماذا	يحدث	اإذا..............	؟

 )اأ( قام الإن�سان باإلقاء مخلفات الم�سانع فى نهر النيل.

������������������������������������������������������������������������

)ب( قام الإن�سان الم�سرى بتعمير �سبه جزيرة �سيناء.

����������������������������������������������������������������������������

اقترح	اأكبر	قدر	ممكن	لأدوار	كل	من	المواطن	والحكومة	فى	الحفاظ	على	الموارد	المائية:					.  5

  ........................................................         ................................................         ..........................................

ثانًيا: التدريبات



ئ��ى4 البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

نشاط )1 ( فكر وأكمل
-  اأكمل ال�سكل الآتى )�سجرة الموارد المعدنية(

الدرس الثانى: الموارد المعدنية

أوالً: األنشطة 

الموارُد	المعدنيُة

الفو�سفات الذهبالحديُد المنجنيز

منت�سر	فىي�ستخدم	فى

منت�سر	فىي�ستخدم	فىمنت�سر	فىي�ستخدم	فى

منت�سر	فىي�ستخدم	فى

���������������������������

��������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

���������������������������

��������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

���������������������������

��������������������� ���������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������

الوحدة الأوىل
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املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

نشاط )3( فكر وحدد
حدد المعادن التى يحتاجها زميل لك يريد اأن ي�سنع:

)...........................................( 1- عربات �سكة حديد    

)...........................................( 2- مبيد ح�سري    

)...........................................( 3- �سماد لزراعة القطن   

)...........................................( 4- كوبرى على نهر النيل   

)...........................................( لى     
ُ
5 - الح

)...........................................( 6- ق�سبان ال�سكك الحديدية )حديد و�سلب( 

نشاط )2 ( حدد وقارن
)اأ( حدد على الخريطة التالية مناطق ا�ستخراج كل من:

معدن المنجنيز ومعدن الذهب ثم قارن بينهما من حيث الأهمية القت�سادية : 

)ب( ماذا يحدث اإذا تم ا�ستخراج كل كميات المنجنيز والذهب من مناجم م�سر؟

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الذهب

المنجنيز
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

( اأمام	العبارات	ال�سحيحة،	وعالمة )X( اأمام	العبارات	غير	ال�سحيحة	فيما	يلى: 1  �سع	عالمة )  √ 

)  ( )اأ( يوجد الحديد فى م�سر فى منطقة اأم بجمة.    

)  ( )ب( ي�ستخدم الفو�سفات فى �سناعة الحلى.    

)  ( )ج�( تختلف اأهمية المعادن ح�سب كمية وجودها فى الطبيعة.  

)  ( )د( يعتمد م�سنع الحديد وال�سلب فى حلوان على حديد �سرق اأ�سوان 

	اأكمل	العبارات	التالية: 2

)اأ( يوجد الحديد فى م�سر في................ مناطق هي................. و...................و..............

)ب( يعتبر الحديد اأ�سا�س.......................... الحديثة.

)ج�( يدخل الفو�سفات فى �سناعة.................................... و..................................

)د( المنجنيز عامل اأ�سا�سى فى �سناعة................................

)ه�( ي�ستخدم الحديد فى �سناعة......................... و......................... و...............................

)و( يوجد الفو�سفات فى وادى النيل عند......................................... وعلى �ساحل البحر الأحمر  

    بين............................... و............................... وفي. . ...............................  بال�سحراء الغربية.

3 بم	تف�سر...؟

)اأ( الحديد اأ�سا�س ال�سناعات الحديثة...........................................................................................    

 )ب( الفو�سفات من اأهم المعادن فى م�سر.����������������������������������������������������������������������������������  

)ج�( اهتمام قدماء الم�سريين بالذهب.����������������������������������������������������������������������������������������

4 ما	النتائج	المترتبة	على.�����..؟

)اأ( وجود الفو�سفات فى م�سر بكميات كبيرة. .............................................................................. 

)ب( تنقيب قدماء الم�سريين عن الذهب. ......................................................................................

ثانًيا: التدريبات



7 الفصل الدراس��ي األول

الدرس الثالث  مصادر الطاقة

أوالً: األنشطة
 

نشاط )1( فكر وأكمل

نشاط )2( تحاور وعبر
ي�سكن اأمام منزلك �ساحب مخبز ودار حوار بينك وبينه جاء فيه ما يلى اقراأ الحوار وامالأ الفراغات:

التلميذ : ال�سالم عليكم

�ساحب المخبز: وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته

التلميذ: باأى طاقة تدار اآلت المخبز؟

�ساحب المخبز: تدار الآلت با�ستخدام الغاز الطبيعى وهناك من ي�ستخدم ال�سولر.

التلميذ: هذه م�سادر طاقة غير متجددة.

�ساحب المخبز: ما اأهم م�سادر الطاقة غير المتجددة، وهل هناك م�سادر طاقة متجددة.

التلميذ:.........................................................................................

ا كان ي�ستخدم الفحم فى ت�سغيل المخبز فما راأيك فى ذلك؟
ً
�ساحب المخبز: قديم

التلميذ:..........................................................................................

�ساحب المخبز: اأنا اأفكر فى ا�ستخدام م�سدر طاقة متجدد لت�سغيل مخبزى فماذا تقترح؟

التلميذ:.............................................................................................

�ساحب المخبز: لماذا؟

التلميذ:...............................................................................................

ا وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ً
�ساحب المخبز: �سكر

م�سادر	الطاقة

م�سادر	الطاقة

المتجددة

�������������������� ����������

م�سادر	الطاقة

غير	المتجددة

�������������������� ���������� الكهرباء المائية

الوحدة الأوىل
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

٪٥

سويس
ج ال

خلي

شرقية
اء ال

الصحر

غربية
اء ال

الصحر

ملتوسط
حر ا

الب
يناء

س

٪١٠
٪١٥

٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
٪٣٥
٪٤٠
٪٤٥

	عام	2006م
َ
الن�سبُة	المئويُة	لتوزيِع	اإنتاج	البتروِل	فى	م�سر

الن�سبُة	المئويُة

مناطُق	

الإنتاِج

ال��م��ت��ج��ددة هى  ال��ط��اق��ة  م�����س��اك��ل  اأه����م   -1

ارتفاع...............

فى  الطبيعى  الغاز  من   %56 تنتج  منطقة   -2

م�سر هى منطقة ....................

الحرارية  الكهرباء  توليد  محطات  اإح��دى   -3

بالإ�سكندرية هى محطة ....................

4- اإحدى محطات توليد الكهرباء المائية ت�سمى 

محطة كهرباء خزان ....................

5- اأحد م�سادر الطاقة المتجددة ....................

6- اإحدى محطات توليد الكهرباء المائية ت�سمى محطة كهرباء قناطر ....................

7- يمثل اأعظم م�سروع هند�سى فى القرن الما�سى وحمى م�سر من خطر الفي�سان .................

نشاط )3( شاهد وأجب
�ساهد الر�سم البيانى ثم اأجب عما ياأتى:

1- حدد اأكرب املناطق اإنتاجًا

للبرتول..........................................

2- حدد اأقل املناطق اإنتاجًا للبرتول.

��������������������������������������������������

3- كم يبلغ اإنتاج البرتول فى البحر 

املتو�سط؟...........................

4- اأيهما اأكرب اإنتاجًا منطقتا ال�سحراء 

ال�رشقية والغربية اأم �سيناء؟....................

نشاط )4( فكر واستنتج
اأمامك كلمات متقاطعة فكر وا�ستنتج

1  اأكمل	العبارات	التالية:
7

6

5

4 3

2

1
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املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

)اأ( اأقل م�سادر الطاقة غير المتجددة اأهمية هو..............................................

)ب( مناطق اإنتاج البترول فى م�سر هي................ و................ و..................و............... 

)ج�( من اأمثلة الطاقة المتجددة.......................... و..................... وم�سادر الطاقة غير

 المتجددة....................... و...................................

)د(يوجد الفحم فى م�سر فى منطقة................................ 

)ه�( يتركز اإنتاج الكهرباء المائية فى م�سر بالمناطقة الآتية........................ و...................

   و����������������������

)و( يتم توليد الكهرباء الحرارية من حرق................................

2  �سع	عالمة )√( اأمام	العبارة	ال�سحيحة	وعالمة ) X( اأمام	العبارة	غير	ال�سحيحة	فيما	يلي:

)  ( )اأ( يحتاج توليد الكهرباء من الرياح انتظام هبوبها   

)  ( )ب( الطاقة ال�سم�سية طاقة متجددة     

)  ( )ج�( يبلغ اإنتاج �سيناء من البترول 34% من اإجمالى اإنتاج م�سر 

) )د( الغاز الطبيعى من م�ستقات البترول.                                                 )  

3  بم	تف�سر......	؟

)اأ( انخفا�س الأهمية القت�سادية للفحم عن البترول.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)ب( اأهمية ال�سدود والقناطر فى اإنتاج الطاقة.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4  ما	النتائج	المترتبة	علي...؟

)اأ( اكت�ساف الغاز الطبيعى بكميات كبيرة فى م�سر.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)ب( التو�سع فى ا�ستخدام الطاقة المتجددة.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)ج�( القيام بعمليات تكرير البترول.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

نشاط )1( الحظ واستنتج

ثانًيا: التدريبات



ئ��ى10 البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

    لحظ خريطة توزيع الأقاليم المناخية بم�سر بالكتاب المدر�سى ثم ا�ستنتج مايلى :

           )اأ( اأكبر الأقاليم المناخية م�ساحة فى م�سر.

           )ب( اأ�سغر الأقاليم المناخية م�ساحة فى م�سر ومناطق توزيعه.

 )ج( الآثار المترتبة على انت�سار الأقليم )اأ( فى م�سر.

نشاط )2( اقرأ ولخص
اقراأ »م�ساكل تنمية الموارد الطبيعية فى م�سر« بالكتاب المدر�سى ثم لخ�سها مكمال ال�سكل التالي:

نشاط )3( الحظ وسجل
لحظ ال�سور الخا�سة بالت�سحر وال�ستنزاف بالكتاب المدر�سى و�سجل ما يلى:

1- اأ�سباب الت�سحر الذى يحدث فى م�سر.

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

2- اقترح حلوًل لمعالجة ال�ستنزاف والت�سحر.

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

الدرس الرابع: تنمية الموارد الطبيعية

أوالً: األنشطة

م�ساكل	تنمية	الموارد	الطبيعية	في	م�سر

ال�ستنزاف	والت�سحرالجفاف التلوث

اأ�سبابه ترتب	عليهاأنواعهترتب	عليه ترتب	عليهطرق	التغلب	على	اآثاره

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

الوحدة الأوىل



11

املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

1  اأكمِل	العباراِت	التاليَة:

 ���������������������������������������������������������������������������������������� 
َ
)	ا	(  من اأ�سباِب تناق�ِس الموارِد الطبيعيِة فى م�سر

و �������������������������������������������������������������� و �������������������������������������������������������������� و �������������������������������������������������������������

 الجوفيُة فى ال�سحاِرى الم�سريِة ب�سبِب ����������������������������������� و ������������������������������������
ُ
تقلُّ المياه )	ب	( 

)	جـ( من اأ�سباب تلوث الهواء فى م�سر.��������������������������������� و�������������������������������������� و������������������������������

)د( تلوث مياه نهر النيل فى م�سر يوؤدى اإلى..�������������������������������������������� و����������������������������������������������������

ما	مقترحاُتك	لعالِج	الآثاِر	المترتبِة	على: 	  2

	؟
ِّ
التلوِث	الهوائى )	ا	(	

    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -1  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -2  

ال�ستنزاِف	؟ )ب( 

    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -1  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -2  

ُر	...؟ 3  بَم	تف�سِّ

تلوَث مياِه نهِر النيِل. )	ا	( 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.
َ
)ب(  قلَة المراِعى الطبيعيِة فى م�سر

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ى الزراعيِة فى الدلتا والواِدى.  الأرا�سِ
َ
تدهور )جـ( 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ثانيًا : التدريباٌت
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الوحدُة الأوىل

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

1   �سع عالمة )√( اأمام العبارة ال�سحيحة. وعالمة )X( اأمام العبارة غير ال�سحيحة فيما يلي:

)  ( )اأ( تمثل المراعى واأ�سماك نهر النيل موارد طبيعية    

)  ( )ب( ال�سد العالى حمى م�سر من اأخطار الفي�سان  ونق�س من�سوب مياه النيل 

)  ( )ج�( ي�ستخدم المنجنيز فى �سناعة الأ�سمدة     

)  ( )د( اأكبر مناطق اإنتاج البترول فى م�سر هى ال�سحراء ال�سرقية   

)  ( )ه�( يمكن تكرير الغاز الطبيعى اإلى عدة م�ستقات     

)  ( )و( يمثل البترول اأكثر م�سادر الطاقة تلويثًا للبيئة    

)  ( )ح( ي�سبب حرق ق�س الأرز التلوث المائى      

2  		اأكمل	العبارات	التالية:

)اأ( من م�سادر المياه العذبة فى م�سر..................... و..................... و................................

)ب( تنق�سم الطاقة اإلى نوعين هما طاقة..........................وطاقة.........................................

)ج�( يوجد الحديد فى م�سر في ......................و.................................... و.............................

)د( من اأهم ا�ستخدامات الفو�سفات فى م�سر...................... و...................... و......................

)ه�( من اأمثلة الطاقة المتجددة...................... و...................... و......................

3  	بم	تف�سر...؟

)اأ( اأهمية المياه العذبة فى م�سر.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ب( �سرورة الحفاظ على المياه المالحة فى م�سر.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ج�( تعتبر ال�سدود والقناطر اأحد م�سادر الطاقة فى م�سر.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)د( تف�سيل النا�س ا�ستخدام البترول والغاز الطبيعى كم�سدر للطاقة بدًل من الفحم.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ه�( ال�ستنزاف من الم�سكالت التى تعوق تنمية الموارد الطبيعية فى م�سر.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

أسئلة وتدريبات على الوحدة األولى
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املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

4  	ما	النتائج	المترتبة	علي...؟

)1( ارتفاع ن�سبة تلوث المياه فى م�سر.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ب( وجود الفو�سفات بكميات كبيرة فى م�سر.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ج�( الإ�سراف فى ا�ستخدام المبيدات والأ�سمدة الكيماوية فى الزراعة.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

5  	ماذا	يحدث	اإذا...؟

)اأ( نجحت م�سر فى تعمير ال�سحراء ال�سرقية وال�سحراء الغربية و�سيناء.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ب( زاد ا�ستخدام طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية كبديل للفحم والبترول.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ج�( لم يتم بناء ال�سد العالى.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

6  	ما	المق�سود	بالمفاهيم	الآتية...؟

)اأ( الموارد الطبيعية :..................................................................................................

)ب( التلوث :...................................................................................................

)ج�( الطاقة المتجددة :..................................................................................................

)د�( الجفاف :..................................................................................................

7  	ما	مقترحاتك	لكل	من...؟

)اأ( تر�سيد ا�ستهالك الطاقة.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ب( تنمية الموارد الطبيعية فى م�سر.

�����������������������������������������������������������������������������������������������

)ج( التغلب على اآثار الجفاف.

�����������������������������������������������������������������������������������������������





14

الوحدة الثانية

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

نشاط )1( فكر وحدد
رتب  م�صر  فى  الزراعية  التنمية  م�صروعات  من  م�صروع  تمثل  دائرة  كل  دوائر  ثالث  اأمامك 

الحروف ثم �صجل ا�صم الم�صروع اأ�صفل كل دائرة.

نشاط )2( الحظ وحدد
اأ- اكتب مدلول الأرقام الموجودة على الخريطة:

)1( بحيرة......................

)2( م�صروع........................

)3( البحر..................... 

)4( بحيرة...................

المياه  العذبة بلون وم�صايد  المياه  ب - لون م�صايد 

المالحة بلون اآخر

نشاط )3( فكر واقترح
تعانى م�سر من نق�ص فى الإنتاج الزراعى وال�سمكى

اكتب اأكبر عدد من المقترحات لزيادة اإنتاج م�صر الزراعى وال�صمكى

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

الدرس األول: اإلنتاج الزراعى والسمكى والرعوى

أوالً: األنشطة 

الوحدة الثانية

األنشطه اإلقتصادية فى مصر

1

3

4

2
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ق

�ش

ل

اا

ر

و

م�شروع
م�شروع

م�شروع

ع

ى ن

م�صروع ............ 

ويعتمد على مياه ..........

م�صروع ............ 

ويعتمد على مياه ..........

م�صروع ............ 

ويهدف اإلى تو�صيل 

المياه اإلى ..........
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املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

ثانيًا: األنشطة اإلثرائية

1   �سع عالمة )√( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )X( اأمام العبارة غير ال�سحيحة فيما يلي:  

)  ( )اأ( يعمل بالزراعة فى م�صر نحو 50% من القوى العاملة.   

)  ( )ب( الإتحاد الأوربى اأكبر م�صتورد للمنتجات الزراعية الم�صرية.  

)  ( )جـ( الإنتاج الزراعى فى م�صر يتركز فى الوادى والدلتا .   

)  ( )د( نهر النيل هو الم�صدر الوحيد للثروة ال�صمكية فى م�صر.   

)  ( )هـ( اإنتاج اللحوم فى م�صر يكفى حاجة ال�صكان.    

2  اأكمل الفراغات فى العبارات الآتية:

)اأ( تبلغ م�صاحة الأرا�صى الزراعية فى م�صر نحو................................. مليون فدان.

)ب( يعتمد م�صروع �صرق العوينات على................................. كم�صدر رئي�س للمياه.

فى  والثانى  الأول  المركز  ومح�صول...............................  مح�صول...............................  يحتل  )جـ( 

ال�صادرات الم�صرية على الترتيب.

)د( م�صادر الثروة ال�صمكية فى م�صر هي.......................... و......................... و............................. 

)هـ( يقت�صر وجود المراعى فى م�صر على  .......................... و......................... 

3  بم تف�سر ...................؟:

)اأ( اهتمام الدولة بتنمية الثروة ال�صمكية.

.................................................................................................................................

)ب( البحر المتو�صط اأكثر بحار العالم تلوًثا.

.................................................................................................................................

)جـ( �صعوبة ال�صيد من البحر الأحمر.

.................................................................................................................................

)د( اأهمية الزراعة فى م�صر.

.................................................................................................................................

ثانيًا: التدريبات
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الوحدة الثانية

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

نشاط )1( أكمل الجدول
ارجع اإلى خريطة اأهم ال�صناعات فى م�صر بالكتاب المدر�صى ثم اأكمل الجدول التالي:

نشاط )2( تخيل وأجب
تخيل اأنك م�صتثمر م�صرى وتريد اإن�صاء م�صنعًا للغزل والن�صيج.

اأ - ما المحافظة التى يمكن اإن�صاء الم�صنع بها. ..............................................................................

ب- ما المواد الخام التى تحتاجها. ..................................................................................................

جـ - ما اأهمية هذه ال�صناعة. ............................................................................................................

نشاط )3( الحظ وأجب
انظر اإلى ال�صور الثالث واكتب اأ�صفل كل منها الأ�صرار التى تواجه البيئة فى كل �صورة:

الدرس الثانى: الصناعة

أوالً: األنشطة :

الوحدة الثانية

اأهم ال�شناعات المحافظة

القاهرة

الإ�شكندرية

ال�شوي�ش

قنا )نجع حمادى(

.. ...............................................................

.............................................................

.. ...............................................................

.............................................................

.. ...............................................................

.............................................................
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املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

1  فى �سوء ما در�ست اأكمل التخطيط التالي:

 

2  �سع عالمة  )√( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )X( اأمام العبارة غير ال�سحيحة :

)  ( )اأ( �صناعة الحديد وال�صلب من ال�صناعات ال�صتخراجية   

)  ( )ب( تتوافر فى م�صر م�صادر الطاقة الالزمة لل�صناعة   

)  ( )جـ( ت�صاهم ال�صناعة فى حل م�صكلة البطالة فى م�صر   

3  اأكمل الفراغات فى العبارات الآتية:

)1( تنق�صم ال�صناعة الحديثة اإلى �صناعات .............................. و�صناعات..............................

)ب( من مقومات ال�صناعة................... و.................... و.....................و.................................

)جـ( ت�صبب ال�صناعة تلوث......................... وتلوث......................... وتلوث............................   

.)د( اأهم مراكز �صناعة الغزل والن�صيج فى م�صر................... و.................... و.......................

)هـ( من م�صادر الطاقة الم�صتخدمة فى ال�صناعة................................. و............................

)و( ت�صمل الخامات الالزمة لل�صناعة خامات.......................... وخامات.............................

ثانًيا: التدريبات

مقومات ال�سناعة

الأ�صواقراأ�س المالالمواد الخام ..........

مقومات ب�سريةمقومات طبيعية

....................
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الوحدة الثانية

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ثانيًا : األنشطة اإلثرائية

4  بم تف�سر...؟

)اأ( الأهمية القت�صادية للن�صاط ال�صناعى فى م�صر.

..................................................................................................................

)ب( ارتباط التلوث البيئى بال�صناعة

..................................................................................................................

5  ما النتائج المترتبة على...؟

)اأ( توافر الأ�صواق الداخلية والخارجية فى ال�صناعة.

..................................................................................................................

)ب( زيادة النمو ال�صناعى.

..................................................................................................................

)جـ( �صوء اإدارة بع�س ال�صناعات.

..................................................................................................................

6  �سع دائرة حول الكلمة التى ل تنتمى اإلى المجموعة:

)اأ( تعدين - بترول - من�صوجات - غاز طبيعي.

)ب( غزل ون�صيج - اأغذية محفوظة - رعى الأغنام - ال�صناعات الكيميائية.

)جـ( روؤو�س الأموال - مياه ال�صرب - م�صادر الطاقة - وفرة الخامات.

)د( �صناعة الألبان - �صناعة الأثاث - �صناعة الجبن - �صناعة الع�صائر.



19 الفصل الدراس��ي األول

نشاط )1( كلمة السر
ا�صتخرج من المربع الذى اأمامك الحروف التى 

يتبقى  يلي, و�صوف  تعبر عن كل عبارة مما 

لك مجموعة من الحروف رتبها لتح�صل على 

كلمة ال�صر.

ميناء  على  ال�صغط  ليخفف  اأن�صئ  ميناء   - اأ 

الإ�صكندرية.

اأهميته  وتــقــل  م�صر  �ــصــرق  يقع  بحر  ب- 

ال�صعب  ووجــود  منه  الجبال  اقتراب  ب�صبب 

المرجانية.

جـ - ممر مالحى هام يربط البحر الأحمر بالبحر المتو�صط.

د- اأكبر الموانئ الم�صرية البحرية ويقع فى مواجهة اأكثر مناطق العالم تقدمًا فى اأوربا.

 كلمة ال�صر هي..............................................

نشاط )2( تذكر وأكمل
اقراأ واأكمل خريطة المعلومات:

الدرس الثالث: النقل والمواصالت والتجارة

أوالً: األنشطة :

بلنرلرى

لاكحاأمرط

قة�ش�شةححا

نياإىاابى

لرلونللم

ادا�شقااد

ت�سديِر 

الفائ�ِص 

اإلى

.....................

�سدِّ

احتياجاِت

.....................

اأق�ساُم التجارِة

تهدُف اإلى

نقِل ..................................

مْن مناطق 

...........................................

اإلى مناطِق ت�سنيِعها

تهدُف اإلى

زيادِة 

فر�ص

.....................

توفيِر 

العملِة

.....................

نقِل ال�سلِع الم�سنعِة

من ...................................

اإلى مناطق

 ....................................... 

تجارٌة خارجيٌةتجارٌة ......................................

الوحدة الثانية
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الوحدة الثانية

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

�سْع عالمَة )✓( اأماَم العبارة ال�سحيحِة، وعالمَة )7( اأماَم العبارة غير ال�سحيحِة فيما يلى:  1

)  (  و�صائِل النقلِ.    
َ

 اأرخ�س
ُّ

 النقُل الجوى
ُ
يعتبر ) ا (  

)  (  على الطرِق المر�صوفِة.    
ُّ

 النقُل البرى
ُ
يقت�صر )ب(  

)  ( ا لل�صكِك الحديديِة.  
ً
 دولٍة فى اإفريقيا ا�صتخدام

ُ
 اأقدم

ُ
م�صر )جـ(  

)  (  تكاليَف الرحلِة بيَن �صرِق العالِم وغرِبِه.  
ُ
قناُة ال�صوي�ِس توفر ) د (  

)  (  خطوُط ال�صكِك الحديديِة عموديًة على نهر النيِل.   
ُ
ت�صير )هـ(  

اأكمِل الفراغاِت فى العباراِت الآتيِة:  2

 .......................................................................... و ............................................................................ 
ُّ

ي�صمُل النقُل البرى ) ا (  

  ................................................................ 
َ
يربُط مترو الأنفاِق بيَن محافظاِت القاهرِة الكبرى وهى )ب(   

و .............................................................. و ............................................................... 

 على البحِر المتو�صِط.
َ
 موانئ م�صر

َّ
 ............................................................................. اأهم

ُ
 ميناء

ُ
يعتبر )جـ( 

) د (  تقلُّ اأهميُة الموانئ الموجودِة على البحِر .........................................لوجوِد ال�صعاِب المرجانيِة 

و ..................................................................................

)هـ( يجرى نهر النيل من .................. اإلى ................. لي�صب فى البحر المتو�صط

ِبَم تف�سُر ...؟  3

 اأف�صَل و�صائِل نقِل الب�صائِع ثقيلِة الوزِن و�صخمة الحجم.
ُّ

 النقُل النهرى
ُ
يعتبر ) ا (  

....................................................................................................................................................................

اإن�صاء ميناء دمياط. )ب( 

....................................................................................................................................................................

اأهميَة مترو الأنفاِق للقاهرة الكبرى. )جـ( 

 ....................................................................................................................................................................

.
َ
) د ( تنوَع و�صائِل النقِل فى م�صر

....................................................................................................................................................................

ثانيًا : التدريبات
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املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

ما النتائُج المترتبُة على ...؟   4

.
َ
كثرِة المطاراِت فى م�صر

....................................................................

ماذا يحدُث اإذا ...؟  5

 لم يتم حفر  قناِة ال�صوي�ِس.

.....................................................................

اختر الإجابَة ال�سحيحَة مما بيَن القو�سيِن:  6

 اإلى ............................
َ
 فى م�صر

ِّ
 و�صائِل النقِل البرى

ُ
 توافر

ُ
يرجع ) ا (  

)كثرِة الموانِئ - ا�ستواِء معظِم ال�سطِح - كثرِة المطاراِت - ارتفاِع الجباِل(

............................ 
َ
يعوُق المالحَة النهريَة فى م�صر )ب(  

)تجمُد النهِر - ال�سدوُد والقناطُر - قلُة ال�سفِن - �سيُد الأ�سماِك(

 دوَل............................
ُّ
 ي�صم

ٌّ
الكومي�صا هو اتحاٌد اقت�صادى )جـ( 

)اأوربا - �سرِق وجنوِب اإفريقيا - اأمريكا الجنوبيِة - �سرِق اآ�سيا(

�سْع دائرًة حوَل الكلمِة التى ل تنتمى اإلى المجموعة مع التف�سيرِ :  7

.
ٌ
�صيارٌة مالكى - �صيارُة  نقل - �صفينٌة - مطار ) ا ( 

..................................................................................

 - طائرٌة - �صفينٌة - باخرٌة.
ٌ

قارب )ب(  

.....................................................................................

 الإ�صكندريِة.
ُ
 ال�صوي�ِس - ميناء

ُ
 دمياَط - ميناء

ُ
 بور�صعيَد - ميناء

ُ
ميناء )جـ( 

............................................................................................................................
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الوحدة الثانية

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

�سْع عالمَة )✓( اأماَم العبارة ال�سحيحِة، وعالمَة )7( اأماَم العبارة غير ال�سحيحِة فيما يلى:  1

)  (       ) اأ ( نقُل مياِه نهِر النيِل اإلى �صماِل �صيناَء يعتمُد على م�صروِع تو�صكى.  

)  (      .
َ
 المراعى الطبيعيُة فى م�صر

ُ
تكثر )ب(  

)  (  الو�صائَل الحديثَة فى ال�صيِد.    
ُ
 م�صر

ُ
ت�صتخدم ) جـ (  

)  (  دوًل من اآ�صيا.    
ُّ
 ي�صم

ٌّ
الكومي�صا اتحاٌد اقت�صادى ) د ( 

)  (  من ال�صناعاِت ال�صتخراجيِة.  
َ
) هـ( ( �صناعُة الأ�صمدِة فى م�صر

)  (  الموانِئ الم�صريِة.    
َّ
 الإ�صكندريِة اأهم

ُ
 ميناء

ُ
) و ( يعتبر

اأكمِل الفراغاِت فى العباراِت الآتيِة:  2

 بنحِو .
ُ
 وت�صاهم

َ
 .......................................... % مَن القوى العاملِة بم�صر

ُ
) ا (   يعمُل فى الزراعِة نحو

.......................................................% مَن ال�صادراِت. 

 اأرا�صى �صرِق العوينات اعتماًدا على المياِه ........................................... 
ُ
ُتزرع  )ب(   

 النقُل اإلى نقل ........................................ ونقل ....................................... ونقل ........................................
ُ
)جـ(  ينق�صم

 ...............................................كم
َ
 نحو

َ
يبلُغ طوُل الطرِق البريِة فى م�صر )د(  

تتركز �صناعة الأثاث فى م�صر بمدينتى ........................ و ...........................   )هـ(  

بَم تف�سُر ...؟  3

موازاة خطوط ال�صكك الحديدية لنهر النيل. ) ا (  

....................................................................................................................................................................

خطورة اإقامِة الم�صانِع داخَل المدِن ال�صكنيِة. )ب(  

....................................................................................................................................................................

.
َ
ازدهار ال�صناعِة فى م�صر )جـ( 

....................................................................................................................................................................

 التفاقياِت الدوليِة مع دوِل العالِم المختلفِة.
ُ
توقيع ) د (  

....................................................................................................................................................................

أسئلة وتدريبات على الوحدة الثانية
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املوارد الطبيعية فى م�صر

الفصل الدراس��ي األول

اكتْب على الخريطِة ال�سماِء لم�سَر     4

       المواقَع الآتيَة: 

 الإ�صكندريِة.
ُ
ميناء ) ا (  

)ب(  قناُة تو�صكى.

قناُة ال�صوي�ِس. )جـ( 

) د ( بحيرُة نا�صر )ال�صدُّ العالى(.

ما النتائُج المترتبُة على...؟  5

) ا (  اإقامة م�صروعِى تو�صكى و�صرِق العوينات. ...................................................................................................

....................................................................................................................................... .
ِّ
تطويِر و�صائِل النقِل البرى )ب(  

)جـ( اإقامِة  المناطِق ال�صناعيِة فى المدِن الجديدِة. ..........................................................................................

زيادِة ال�صادراِت الم�صريِة. ...................................................................................................................................... )د( 

ماذا يحدُث اإذا...؟   6

............................................................................................. .
َ
 والبتروُل فى م�صر

ُّ
لم يتوافِر الغاُز الطبيعى ) ا (  

لم يتم اإقامُة م�صروِع مترو الأنفاِق. .................................................................................................................. )ب(  

) اأ ( ماراأيك فى ردم البحيرات المالحة �صمال م�صر والبناء عليها  7

..........................................................................................................

)ب( مامقترحاتك للتخل�س من ق�س الأرز مع المحافظة على البيئة. 

..............................................................................................................
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الوحدة الثالثة
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الَوحدُة الثالثُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

مصر قبل اإلسالم
الدرس األول: - شخصيات وأحداث من العصر البطلمي فى مصر

أوالً: األنشطة:

................................... ب�صناعِة  اهتمَّ 

....................................... �أوَل  و�أن�ش�أ   .

.............. �إلى  �أدى  للعلم�ِء  حبُّه 

....................................................................

.............. لـ  للع�شِل  من�حَل  �أق�َم 

....................................................................

و�شع نو�ة مكتبة ...........................

.........................................

....................................................................

�أهمُّ �إجن�ز�ِت

بطلميو�س �لأول

�أدخَل �أدو�ٍت جديدًة للرىِّ مثَل:

....................................................................

....................................................................

�أ- فكْر و�أكمْل �شجرَة �لمعلوم�ِت �لت�لية ::

نشاط )1( فكر وأكمل: -

�أ - �ش�هْد �شورَة من�رِة �لإ�شكندرية و�كتْب و�شًف� له�:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ب - ��شتنتِج �لغر�َس من �إن�ش�ِئه�: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

نشاط )2 ( الحظ و عبر:

الوحدة الثالثةالوحدة الثانية
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م�سر قبل الأ�سالم

الفصل الدراس��ي األول

َم �أحُد �لموؤرخين �لإغريق �شك�َن �لإ�شكندرية �إلى ثالِث فئ�ٍت هى: �ل�شكندريون )�لمو�طنون  »ق�شَّ

�لإغريق( ، و�لم�شريون )�أهُل �لبالِد �لذين لم يعتبْرهم �لإغريُق مو�طنين(، و�لجنوُد �لمرتزقُة. 

ويتعلُق هذ� �لتق�شيُم ب�لمو�طنِة من حيُث �لحقوُق و�لو�جب�ُت �لتى ك�َن يتمتُع به� �لإغريُق 

ول يتمتُع بهذه �لحقوِق �لم�شريون من �أهِل �لمدينِة«.

؟ ولم�ذ�؟
ِّ
) �أ ( هل حقوُق �لمو�طنِة ك�نت منطبقًة على جميِع �ل�شك�ِن فى �لع�شِر �لبطلمى

..............................................................................................................................................................................................................

) ب ( م�ذ� تقول بو�شفك مو�طنً� م�شريً� تعي�س خالل ع�شر �لإغريق فى مدينة �لإ�شكندرية 

عن مدى تمتع �لم�شريين بحقوق �لمو�طنة؟

..............................................................................................................................................................................................................

نشاط )4( اقرْأ واستنتْج: �قر�أ �لن�سَّ �لت�ىَل ثمَّ ��شتنتْج:

من ُم�ش�هدِتك للخريطِة �لمق�بلة ��شتنتْج:

ع�شِر  فى  ن�ش�أْت  �لتى  �لمع�بِد  �أهــمَّ   •
�لبط�لمِة.

.......................................................................................  

.......................................................................................

.......................................................................................  

.......................................................................................

ب�إن�ش�ء  �لبط�لمة  �هتم�م  �أ�شب�ب   •
�لمع�بد لالآلهة �لم�شرية:

.......................................................................................  

.......................................................................................

.......................................................................................  

.......................................................................................

�لإ�شكندرية

عمود 

�ل�شو�رى

�شين�ء

معبد دندرة

معبد �إدفو

�إدفو

�أ�شو�ن

مع�بد فيلة

�لأق�رص

خريطٌة لموقِع بع�ِس �لآث�ِر �لبطلميِة بم�شَر

100كيلومرت

نشاط )3( شاهد واجب: -
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الَوحدُة الثالثُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

�أكمِل �لفر�غ�ِت فى �لعب�ر�ِت �لآتية:  1

 بهذ� �ال�سِم ن�سبًة �إلى ....................................................................................................
ُّ
 �لع�سُر �لبطلمى

َ
ى �ُسمِّ   ) � (

 حكُم �لبطالمة فى م�سَر ما يقرُب من .................................................................................. �سنة.
َّ
��ستمر )ب( 

ى بطلميو�ُس �الأوُل فى ق�سِر �لملِك ..............................................................................................................   تربَّ )جـ(  

)د( تدل  �لمن�سئاآت �لتي �أن�ساأها بطّلميو�س �الأول �أنه كان ...................................

مْت �إمبر�طوريُة �الإ�سكندِر �الأكبر بعَد وفاتِه بين ...........................  و ....................................    ) هـ ( ُق�سِّ

              وكانت م�سرمن ن�سيب

�شْع عالمة )✓( �أم�َم �لعب�رة �ل�شحيحِة، وعالمَة )7( �أم�َم �لعب�رة غير �ل�شحيحِة فيم� يلى:  2

)  ( �لبطالمُة هم خلفاُء �الإ�سكندِر �الأكبِر فى م�سَر.       ) � (

)  ( كان �الإ�سكندُر �الأكبُر يكبُر بطلميو�س �الأوَل بع�سِر �سنو�ٍت.   )ب( 

)  ( دخَل �لبطالمُة حروًبا كثيرًة مع �لدولِة �ل�سلوقية فى �سوريا.   )جـ(  

)  ( كليوباتر� �ل�سابعُة هى زوجُة بطلميو�س �لثانى ع�سر.    ) د (  

ِبَم تف�شر ...؟  3

رغبَة بطلميو�س �الأوِل فى �النفر�ِد بحكِم م�سر.   ) � (

.......................................................................................................................

)ب( �سعف دولة �لبطالمة بعد بطلميو�س �لثالث

.......................................................................................................................

ت�سميَة بطلميو�س �الأوِل با�سِم �لمنقِذ. )جـ( 

.......................................................................................................................

)د( �نتحار �أنطونيو�س وكليوباتر�.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

يرجُع �شقوُط دولِة �لبط�لمِة �إلى:  4

)ب(   .................................................................................   .................................................................................   ) � (

) د ( .................................................................................   ................................................................................. )جـ( 

ثانًيا: التدريبات



27 الفصل الدراس��ي األول

الدرس الثانى: شخصيات وأحداث من العصر الرومانى فى مصر.

أوالً: األنشطة:

نشاط )1( فكر وأكمل

�لملكة

كليوبتر�

�آخر �لملوك...........

تح�لفت مع ............ 

�شد ...........

تدخلت فى �ل�شر�ع على 

 �ل�شلطة فى ..................

�نهزمت فى معركة ......... �شنة 

............ ق.م

عــــلــــي �ـــشـــوء 

�أكمل   مــ�در�ــشــت 

�ل�شكل �لت�لى:

ْر وَأْكِمْل: نشاط )2( تذكَّ
�أكمِل �ل�شكَل ب��شتخد�ِم �لكلمِة �لمفت�ح  

 فى م�شر
ِّ
من �أ�شهِر �شخ�شي�ِت �لع�شِر �لروم�نى

�أ�شدَر ع�م 313م ........................  •
�أنهى ...............................................  •
�أع�َد �أمالك �لكني�شة �لم�ش�درة   •

ق�شى على ..................................  •

�حترَم ............................................  •
........................................... بـ  •اهتم 

�لذى�لذى

�أكت�فيو�س

�شْف هذ� �لح�شَن:   •
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

لم�ذ� ُبنى هذ� �لح�شُن؟   •
....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

نشاط )3( تأمل واستنتْج:

ح�شُن ب�بليون

الوحدة الثالثة
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الَوحدُة الثالثُة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

�كتْب �شطرين عن كل �ثر من �لآث�ِر �لمتبقية من �لع�شر �لروم�نى فى م�شر م�شتعينً�ب�ل�شور �لت�لية.

فكر ثم حل �لكلمات �لمتقاطعة �لتالية:-

من  وم�ستقة  �لموتى  دفن  مكان  على  يطلق   -  1

كلمة �لجب �أى �لبئر.

2 - فناء و��سع به �أعمدة.

3 - �سر�ع �لمركب )جمع �سارية(.

4 - لقب �أكتافيو�س و�أحد �سهور �ل�سنة �لميالدية.

5 - مر�سوم �أ�سدره ق�سطنطين �الأول عام 313م.

6 - �أقامها �لرومان لالحتفال باأعيادهم �لدينية 

و�أعياد �الإمبر�طور )مفرد(.

7 - قام بها �لم�سريون �سد �لرومان وكان �سببًا 

فى �نهيار �لحكم �لرومانى )مفرد(.

 2 

 7 

 3 

 1 

 4 

 5 

 6

................................................................................................................................................................

نشاط )4( فكر وسجل

نشاط )5( فكر واستنتج



29

م�سر قبل الأ�سالم

الفصل الدراس��ي األول

�أكمِل �لفر�غ�ِت فى �لعب�ر�ِت �لآتيِة:  1

)�أ( �أ�سبحْت م�سُر واليًة رومانيًة عام ......................................... ق. م بعد معركة....................................

�حترَم �الإمبر�طور ............................................................. عقائَد �لم�سريين. )ب( 

)جـ( �عترف �الإمبر�طوُر ق�سطنطين بـ .................................................................... كديانٍة.

جبانُة كوِم �ل�سقافِة مزيٌج من �لفنِّ ...................................................... و ........................................................ ) د (  

�أ�سهُر ثور�ِت �لم�سريين عنَد �لروماِن ثورُة .......................................................................... فى �لدلتا. )هـ(  

�شْع عالمَة )✓( �أم�َم �لعب�رة �ل�شحيحِة، وعالمَة )7( �أم�َم �لعب�رة غير �ل�شحيحِة فيم� يلى:  2

)           ( تنازل �المبر�طور �أكتافيو�س عن حكم م�سر لالإمبر�طور ق�سطنطين �الأول .   ) � (

)  (     .
ِّ
كانْت م�سُر تابعًة لروما فى �لع�سِر �لبيزنطى )ب( 

)  ( ��سطهَد �الإمبر�طوُر �أغ�سط�س قي�سر �لم�سيحيين.     )جـ(  

)  ( �كُت�سَف معبُد �لر�أ�ِس �ل�سود�ِء بطريِق �ل�سعيِد عام 1939م.   ) د (  

)  ( �حترَم �لروماُن �لم�سريين و�أ�سركوهم فى حكِم �لبالِد.    )هـ( 

ق�رْن بين �أحو�ِل �لم�شريين زمَن �لبط�لمِة وزمَن �لروم�ِن في �لجدول �لت�لي:  3

�أَحو�ُل م�شَر فى �لع�شِر �لروم�نىِّ�أحو�ُل م�شَر فى �لع�شِر �لبطلمىِّوجُه �لمق�رنِة

..............................................................................................................................................................�شي��شيًّ�

� ..............................................................................................................................................................�قت�ش�ديًّ

..............................................................................................................................................................دينيًّ�

�أعِط تف�شيًر� للمف�هيِم �لآتيِة:  6

جبانة: .....................................................................................................................................................................................................

�سو�رى: ....................................................................................................................................................................................................

ثانيًا: التدريبات
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

نشاط )1( الحظ واستنتج.

نشاط )2( من يكون ...؟

نشاط )3( فكر واستنتج
»ع�نى �لم�شريون �لقهَر و�لإذلَل وعدَم �لم�ش�و�ِة فى �لحي�ِة �لجتم�عيِة مم� جعَلهم ُيْقبلون 

على �عتن�ِق �لم�شيحيِة �لتى تدعو �إلى �لت�ش�مِح وعب�دِة �إلٍه و�حٍد. ولكنَّ هذه �لتع�ليَم لم 

تتفْق و�لدي�نَة �لوثنيَة فى �لإمبر�طوريِة �لروم�نيِة؛ لأنَّ �لولَء ك�ن لالإمبر�طور حيث يقدُم له 

�لن��ُس �لقر�بين ب�عتب�ِره )�إلًه�( لذ� ��شطهَد �لروم�ن �لم�شيحيين و�شعو� للق�ش�ِء عليهم«.

م� ر�أُيك فى��شطه�ِد �لروم�ِن للم�شيحيين؟  •
...............................................................................................................................................................................................................  

هل هذ� �ل�شطه�ُد يتفُق �أو يتع�ر�س مع حقوَق �لمو�طنِة؟ ولم�ذ�؟  •
...............................................................................................................................................................................................................  

من وجهِة نظِرك .. م� �أ�شب�ُب �لت�ش�دِم بين روم� و�لم�شيحيِة؟  •
...............................................................................................................................................................................................................  

لحظ �ل�شورة �لتى �أم�مك جيد�ً ثم حدد

- ��شم �ش�حب �ل�شورة .....................................

- دوره فى ن�شر تع�ليم �لم�شيحية

...........................................................................

...........................................................................

- عرُف ع�شره بع�شر �ل�شطه�د �لأكبر.

- �أ�شدر مر�شوًم� بهدم �لكن�ئ�س وحرق �لكتب �لمقد�شة.

- قب�س على �لأ�ش�ققة و�أغرقهم فى مذ�بح د�مية.

هو ...........................................................................

الدرس الثالث: الحقبة القبطية فى مصر.

أوالً: األنشطة :

الوحدة الثالثة
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ْل �لأرق�م من 1 �إلى 19 فى �لخريطة �لت�لية وتعرف �أ�شم�ء �لمدن �لتى مرت عليه� �لع�ئلة  �شِ

�لمقد�شة خالل رحلته� عبر �أر��شى م�شر

مر
ح

لأ
حر �

�لب

�لبحر �لمتو�شط

7 68

9
10

11

12
3
4

12

13
14
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ود
من

�ش

لة
ح
م
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�شخ�

ن
طرو

ى �لن
و�د

�لزق�زيق

تل ب�شط�

بلبي�س

�لمطرية

ب�بليون

�لمع�دى

�شم�لوط

)جبل �لطير(

�لأ�شمونين

ديروط

�لقو�شية

دير درنكه بجبل �أ�شيوط

)دير �لمحرق(

�لعري�س

م�
�لفر

نشاط )4( الحظ وسجل
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

تخير �لإج�بَة �ل�شحيحَة مم� بين �لقو�شين فيم� يلى:  1

ُولَد �ل�سيُد �لم�سيُح هلالج لجببيت لحم فى .............................   )�شوري� - �لعر�ق - فل�شطين - م�شر(   ) � (

�نت�سرِت �لم�سيحيُة فى �لقرِن ................................  �لميالدىِّ               )�لأول - �لث�نى - �لث�لث - �لر�بع( )ب(  

 يبد�أُ بع�سِر دقلديانو�س عام ......................................................................... ميالدية.
ُّ
�لتقويُم �لقبطى )جـ(  

)284 - 283 - 282 - 281(

��سُت�سهَد �لقدي�ُس مرق�س عاَم ................................  ميالدية.                    )64 - 65 - 66 - 68(  ) د (  

�شْع عالمَة )✓( �أم�َم �لعب�رة �ل�شحيحِة، وعالمَة )7( �أم�َم �لعب�رة غير �ل�شحيحِة فيم� يلى:  2

)  (  نيرون.  
ِّ
      ) � ( ُولَد �ل�سيُد �لم�سيُح هلالج لجخالَل عهِد �الإمبر�طوِر �لرومانى

)  ( دخلِت �لم�سيحيُة  م�سر على يد �لقدي�ِس باخوم.     )ب(  

)  ( يعدُّ �لقدي�ُس مرق�س من �أو�ئِل �لذين �آمنو� بال�سيِد �لم�سيِح.   )جـ(  

)  ( بد�أِت �لكني�سُة �لقبطيُة فى م�سَر بالتاأريِخ لالأحد�ِث منذ عام 286م.  ) د (  

�أكمِل �لفر�غ�ِت فى �لعب�ر�ِت �لآتية:  3

دخلِت �لم�سيحيُة �إلى م�سَر فى منت�سِف �لقرِن ..........................................................................................   ) � (

ُولَد �ل�سيُد �لم�سيُح هلالج لجفى مدينِة ................................................................................................. بفل�سطين. )ب( 

�أُطلَق على ع�سِر دقلديانو�س ع�سُر ...................................................................................................................... )جـ(  

) د (  تمَّ ت�سييُد �أوِل كني�سٍة بمدينِة .....................................................................................................................................

�ذكر �شبًب� و�حًد� لكلٍّ مم� ي�أتى:  4

.
ِّ
�إقباُل �لم�سريين على �عتناِق �لديِن �لم�سيحى  ) � (

��سطهاُد �لروماِن للم�سيحيِة و�أتباِعها. )ب( 

)جـ( لت�سمية �أقدم �لكنائ�س �لم�سرية بالكني�سة �لمعلقة

)د( �تخاذ عام 284م بد�ية �لتقويم �لقبطى

ثانيًا : التدريبات
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�أكمِل �لفر�غ�ِت فى �لعب�ر�ِت �لآتيِة:  1

�أقيم فى عهد دقلديانو�س �أعلى ن�سب تذكارى فى�لعالم �أطلق عليه �لعرب  ......................   ) � (

دخلِت �لم�سيحيُة فى م�سَر فى منت�سِف �لقرِن ........................................................................................... )ب(  

�أ�سدَر ق�سطنطين �الأوُل عام 313م مر�سوَم .................................................................................................. )جـ(  

َم �لقر�بيَن لالآلهِة ............................................................... ) د (  �حترَم �أكتافيو�س عقائَد �لم�سريين وقدَّ

�شْع عالمَة )✓( �أم�َم �لعب�رة �ل�شحيحِة، وعالمَة )7( �أم�َم �لعب�رة غير �ل�شحيحِة فيم� يلى:  2

)           (       .
ِّ
 للديانِة �لم�سيحيِة بم�سَر بالفتِح �الإ�سالمى

ُّ
       ) � ( �نتهى �ال�سطهاُد �لرومانى

)            ( �نت�سَر �أنطونيو�س على �أكتافيو�س فى معركة �أكتيوم.  )ب(  

)            ( �نت�سرْت تعاليُم �لقدي�س مرق�س فى مدينِة �الإ�سكندريِة.  )جـ(  

)            ( �أر�سَل �الإمبر�طوُر ق�سطنطين مر�سوًما بهدِم �لكنائ�ِس وحرِق �لكتِب �لمقد�سِة.  ) د (  

�ذكر �شبًب� و�حًد� لكلٍّ مم� ي�أتى:  3

��سطهاُد �لروماِن للديانِة �لم�سيحيِة و�أتباِعها.  ) � (

.............................................................................................................................................

 �أنطونيو�س.
ِّ
تحالُف كليوباتر� مع �لقائِد �لرومانى )ب( 

.............................................................................................................................................

)جـ( كاَن حكُم ق�سطنطين نقطَة تحوٍل فى تاريِخ �لم�سيحيِة.

............................................................................................................................................. 

) د (  بناُء �لبطالمِة لمعبِد دندرة.

............................................................................................................................................. 

أسئلٌة وتدريباٌت على الَوحدِة الثالثِة
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ال�ص�ؤال الأول: �صع عالمة ) ✓( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )7 ( اأمام العبارة غير ال�صحيحة 

فيما يلي:

)         ( 1- تعتبر �صناعة الحديد وال�صلب من ال�صناعات ال�صتخراجية.   

)         ( 2- تم ت��صيل مياه النيل اإلى �صمال �صيناء عبر قناة ت��صكى .   

)         ( 3- م�صر من اأول الدول العربية التى اأقامت مترو الأنفاق.    

)         ( 4- تربى بطلمي��س الأول فى ق�صر الملك فيليب الثانى والد الإ�صكندر.  

)         ( 5- دير الأنبا بي�ص�ى من اأ�صهر اأديرة وادى النطرون.    

ال�ص�ؤال الثاني: تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين الق��صين لما ياأتي:

1- ي�صتخرج الحديد من المناطق الآتية عدا......

 )ال�احات البحرية - �صرق اأ�ص�ان - �صبه جزيرة �صيناء - ال�صحراء ال�صرقية(

2- من م�صادر الطاقة غير المتجددة.....

)ال�صم�س - الرياح - الكهرباء الحرارية - الأم�اج(

3- ا�صتخدمت م�صر الكهرباء فى ال�صناعة منذ عام....... م

)1940 - 1930 - 1920 - 1910( 

4- اأ�صهر علماء مجمع البح�ث الأدبية والعلمية بالإ�صكندرية فى الهند�صة.......

 )اإقليد�س - مانيت�ن - اأر�صميد�س - اأر�صط�(

5- دخلت الم�صيحية م�صر فى منت�صف القرن........ الميالدي.

)الأول - الثانى - الثالث - الرابع(

ال�ص�ؤال الثالث: اأكمل العبارات الآتية بالكلمات المنا�صبة فيما يلي:

1- البنزين وال�ص�لر من م�صتقات..... ...

2- زيادة الن�صاط ال�صناعى ي�ؤدى اإلى ا�صتنزاف........

3- جبانة ك�م ال�صقافة مزيج من الفن الرومانى والفن........

4- ي�صتخدم المنجنيز فى �صناعة............

تدريبات عامة على الف�سل الدرا�سي الأول
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5- تم مد المياه العذبة من بحيرة........... اإلى قناة ت��صكى

6- تعتمد �صناعة الأ�صمدة فى م�صر على معدن...........

7- لقب الأمبراط�ر.......... باأغ�صط�س المبجل

8- تعرف الكني�صة التى بدون قباب با�صم الكني�صة...........

ال�ص�ؤال الرابع: �ص�ب الكلمات التى تحتها خط فى العبارات الآتية:

1- المياه الج�فية الم�صدر الرئي�صى للمياه فى ال�ادى والدلتا.

2- خليج ال�ص�ي�س من اأكبر المناطق اإنتاجًا للغاز الطبيعي.

 3- تحالف كلي�باترا مع اأنط�ني��س �صد القائد دقلديان��س.

 4- ا�صتخدام قدماء الم�صريين الف��صفات فى الزينة.

 5- ي�ص�د الجفاف م�صر بالكامل عدا الأطراف الجن�بية منها.

ا.
ً
6-  ي�صبب حرق ق�س الأرز تل�ًثا مائي

7- جاءت العائلة المقد�صة لم�صر هربًا من ا�صطهاد الإمبراط�ر ق�صطنطين.

8- ا�صتمر حكم البطالمة لم�صر مدة 100 عام.

ال�ص�ؤال الخام�س: اذكر �صببًا واحدًا لكل مما يلي:

1- يعد الف��صفات من اأهم المعادن فى م�صر.

2- اإقامة الدولة لم�صروع �صرق الع�ينات.

3- �صق�ط دولة البطالمة.

4-  يعرف ع�صر دقلديان��س بع�صر الإ�صهطاد الأكبر.

ال�ص�ؤال ال�صاد�س: ما النتائج المترتبة على...؟

1- انت�صار الجفاف فى م�صر.

2- تل�ث نهر النيل فى م�صر.

3- اإ�صدار ق�صطنطين الأول مر�ص�م ميالن� عام 313 م.

4- اإ�صاءة الرومان معاملة الم�صريين.

5- ت�اجد الف��صفات فى م�صر بكميات كبيرة.
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6- التل�ث المائى ب�صفة عامة .

7- التحالف بين اأنط�ني��س وكلي�باترا ال�صابعة.

8- اأزدياد الن�صاط ال�صناعى داخل المدن الم�صرية.

9- اهتمام البطالمة بالديانة الم�صرية القديمة.

ال�ص�ؤال ال�صابع: اكتب ما ت�صير اإليه العبارات الآتية:

1- تغيرات لبع�س م�ارد الطبيعة فت�صبح غير نظيفة. )............(

2- تناق�س قدرة الأر�س الزراعية على الإنبات نتيجة لع�امل طبيعية وب�صرية. )......(

3- بناء مك�ن من طابقين، ال�صفلى للعبادة والعل�ى لل�صكن اكت�صف بالم�صادفة فى عام 1936م.  

)...........(           

4- اتحاد اقت�صادى ي�صم دول �صرق وجن�ب اإفريقيا وعددهم 20 دولة اإفريقية منها م�صر.).......(

ال�ص�ؤال الثامن: ما المق�ص�د بالمفاهيم الآتية...؟

)بيئة، في�صان، طاقة كهرومائية، الجفاف، ال�صناعة(

ال�ص�ؤال التا�صع: قارن فى جدول من ت�صميمك بين كل من:

1- الم�ارد الطبيعية - الم�ارد الب�صرية.

2- الطاقة المتجددة - الطاقة غير المتجددة.

3- التجارة الداخلية - التجارة الخارجية، من حيث الأهداف.

4- الحديد والف��صفات من حيث الأهمية واأماكن ت�اجد كل منهما.

5- ال�صتنزاف والت�صحر من حيث التعريف.

الديانة  من  منهما  كل  م�قف  حيث  من  ق�صطنطين  والإمبراط�ر  دقلديان��س  الإمبراط�ر   -6

الم�صيحية.
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ال�ص�ؤال العا�صر:  اأمامك مجم�عة من خرائط �صماء لم�صر، اكتب مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها.

)اأ(

1- البحر ................

2- منطقة ل�صتخراج الحديد ............

3- بحيرة ............

4- منخف�س............

5- �صبه جزيرة............

)ب(

1- منطقة لإنتاج الفحم............

2- اإقليم مناخي............

3- ال�صحراء ............

4- فرع............

5- اأحد م�صروعات التنمية الزراعية............

)جـ(

1- م�صطح مائي............

2- مدينة ............

3- دولة............

4- ترعة............

5- ال�صحراء............

)د(

1- منطقة لإنتاج المنجنيز............

2- م�صروع............

3- فرع ............

4- دولة............

5- ال�صد............

خريطة )1(

خريطة )ب(

خريطة )جـ(

خريطة )د(
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تدريبات عامة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

)هـ(

1-قناة  ............

2- الم�صدر الرئي�صى للمياه العذبة 

فى م�صر ............

3- م�صروع............

4- منطقة ل�صتخراج الحديد............

5- بحيرة ............

ال�ص�ؤال الحادى ع�صر: اكتب  فى ثالثة اأ�صطر عن كل من:

1- اأهمية المياه العذبة فى م�صر.

2- اعتبار الفحم اأقل اأهمية من البترول والغاز الطبيعي.

3- �صرورة ت�افر العديد من الع�امل لقيام ال�صناعة

4- �صق�ط دولة البطالمة.

ال�ص�ؤال الثانى ع�صر: لمن تن�صب الأعمال الآتية....؟

).........................( 1- اإن�صاء المناحل لت�صدير الع�صل اإلى ال�صين. 

).........................( 2- بناء معبد دير المدينة.   

).........................( 3- اإ�صدار مر�ص�م ميالن� عام 313م.  

).........................( 4- بناء معبد اإدف�.    

ال�ص�ؤال الثالث ع�صر: ما مقترحاتك من اأجل...؟

1- الق�صاء على ظاهرة الجفاف.

2- التنمية الزراعية فى م�صر.

3- زيادة الثروة ال�صمكية فى م�صر.

2

خريطة )هـ(
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تدريبات عامة

الفصل الدراس��ي األول

ال�ص�ؤال الرابع ع�صر: اذكر دلياًل واحدًا على �صحة كل من العبارات التالية:

1- تعد م�صر اأولى دول ال�طن العربى اإنتاجًا للكهرباء المائية.

2- يعتبر ال�صتنزاف اأحد مع�قات تنمية الم�ارد الطبيعية فى م�صر.

3- عدم تمتع الم�صري�ن بحق�ق الم�اطنه فى الع�صر الرومانى.

ال�ص�ؤال الخام�س ع�صر اأكمل الجدول التالى:

ال�ص�ؤال ال�صاد�س ع�صر: رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم اإلى الحديث،   

مع ذكر �صاحب كل حدث:

- تاأ�صي�س دولة البطالمة فى م�صر. - معركة اأكتي�م البحرية.   

- بناء ح�صن بابلي�ن  .    - انت�صار المي�صحية فى م�صر.

ال�ص�ؤال ال�صابع ع�صر: اكتب باأ�صل�بك كيف يمكنك القيام بما يلى...؟

1- الق�صاء على التل�ث فى م�صر بكل اأن�اعه.

2- الحد من هجرة �صكان اأهل الريف للمدن.

3- زيادة حجم التجارة بين م�صر ودول العالم.

ال�ص�ؤال الع�صرون: بم تف�صر...؟

1- اهتمام الرومان بالفن�ن والعمارة.

2- اهتمام بطلمي��س الأول بالعلم والعلماء.

3- كراهية الم�صريين للحكم الرومانى.  

4- اأهمية النقل النهرى.  

معناه المفه�م

تغيرات لبع�س م�ارد الطبيعة فت�صبح غير نظيفة

........... ........... ...........

........... ........... ...........

ممار�صة الم�اطن للحق�ق والتزامه  بال�اجبات

................

تكرير البترول

الك�مي�صا

...........
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تدريبات عامة

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ال�ص�ؤال الثانى والع�صرون: تخير الإجابة ال�صحيحة من بين اأ، ب، ج، د

1- تعتمد الزراعة فى واحة �صي�ة على مياه

د- الرى جـ- الأمطار    ب- الآبار والعي�ن   اأ- نهر النيل   

2- ي�صتخرج من منطقة اأم بجمه معدن

د- المنجنيز جـ- الف��صفات   ب - الذهب    اأ- الحديد   

3- تروى اأرا�صى �صمال �صيناء عن طريق ترعة

د- المن�ص�رية جـ- ال�صالم    ب- الإ�صماعيلة   اأ- المحم�دية   

4- اأ�صهر مراكز �صناعة الغزل والن�صيج فى م�صر مدينة

د- المحلة الكبرى جـ- قنا    ب- المنيا   اأ- اأ�صي�ط   

5- يعتبر الع�صر البطلمى ه� ع�صر خلفاء

د- اأكتافي��س ب-الإ�صكندر الأكبر    جـ- ي�لي��س قي�صر   اأ- اأنط�ني��س  

6- تخرج من جامعة الإ�صكندرية القديمة الم�ؤرخ الم�صري

د- اأقليد�س جـ- مانيت�ن   ب- اأر�صط�   اأ- اأر�صميد�س  

7- قامت ث�رة الرعاة �صد الحكم الرومانى في

د- ال�صعيد جـ- �صيناء    ب- الدلتا   اأ- الإ�صكندرية   

8- قام عمرو بن العا�س بفتح م�صر عام.......م

د- 426 جـ- 416    ب- 461    اأ- 641    

ال�ص�ؤال الثالث والع�صرون: اذكر عماًل واحدًا لكل من ال�صخ�صيات الآتية:

2- بطلمي��س الرابع 1- بطلمي��س الأول     

4- القدي�س مرق�س 3- ق�صطنطين الأول     

ال�ص�ؤال الرابع والع�صرون: ما راأيك فى كل مما ياآتي.....؟

1- اإلقاء الم�صانع مخلفاتها فى نهر النيل.

2- اهتمام الدولة بم�صروعات التنمية الزراعية.

3- انتحار كلي�باترا بعد هزيمتها فى اأكتي�م البحرية.

4- م�قف الإمبراط�ر دقلديان��س من الم�صيحيين والديانة الم�صيحية. 
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

مناذج امتحانات

ال�ص�ؤال الأول: )اأ( اأمامك خريطة لم�صر و�صح مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

1- منطقة لإنتاج المنجنيز ...........

2- البحر..............

3- منخف�س..............

4- بحيرة..............

)ب( ماالنتائج المترتبة على ...؟

1- ا�صتخراج الف��صفات في م�صر.

2- اإن�صاء ال�صد العالي.

3-الفتح العربي لم�صر عام 641 م .

ال�ص�ؤال الثاني:)اأ( �صع عالمة ) ✓( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )7 ( اأمام العبارة غير 

ال�صحيحة فيما يلي:

)            ( 1- يعتبر نهر النيل اأهم م�صادر المياه العذبة فى م�صر   

)            ( 2- تعد الرياح اأحد م�صادر الطاقة غير المتجددة    

)            ( 3- ي�صعب ال�صيد فى البحر الأحمر لكثرة ال�صعاب المرجانية به  

)            ( 4- نجح الإ�صكندر الأكبر فى تاأ�صي�س دولة البطالمة فى م�صر  

)ب( ما مقترحاتك للق�صاء على ظاهرة الجفاف

نماذج امتحانات ا�ستر�سادية على الف�سل الدرا�سى الأول

نموذج )1(
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مناذج امتحانات

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

مناذج امتحانات

ا واحًدا لكل مما ياأتي:
ً
ال�ص�ؤال الثالث )اأ(: اذكر �صبب

1- اأهمية المياه العذبة فى م�صر.

2- اأهمية معدن الف��صفات.

3- ا�صطهاد الرومان للم�صيحية واأتباعها.

4- ت�صمية الكني�صة المعلقة بهذا الأ�صم.

)ب( لمن تن�صب العمال التالية )بناء معبد اإدف�ا ـ اإ�صدار مر�ص�م ميالن�(

ال�ص�ؤال الرابع: تخيرالإجابة ال�صحيحة مما بين الق��صين لما يلي:

)اأ(  1- يعد حقل )اأب� ما�صي( اأهم حق�ل م�صر فى اإنتاج..............

)الحديد- المنجنيز- الفحم- الغاز الطبيعي(      

2- تم مد مياه النيل اإلى �صمال �صيناء ل�صت�صالحها عن طريق م�صروع..............

)ت��صكى- �صرق الع�ينات- ترعة ال�صالم- ال�صد العالي(      

3- يحتل القطن الخام المركز.............. فى �صادرات م�صر

)الأول- الثاني- الثالث- الرابع(      

4- ولد ال�صيد الم�صيح فى مدينة بيت لحم بـ..............

)م�صر- �ص�ريا- فل�صطين- لبنان(      

5- انت�صر اأكتافي��س على اأنط�ني��س وكلي�باترا ال�صابعة فى معركة اأكتي�م البحرية عام.............. ق.م.

)33 -32 -31 -30(      

)ب(  ماذا يحدث اإذا اأح�صن الرومان معاملة الم�صريين؟
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

ال�ص�ؤال الأول: اأمامك خريطة لم�صر و�صح مدل�ل الأرقام الم�قعة عليها:

)اأ( 1- ميناء..............

2- منطقة لإنتاج الفحم ..............

3- اأحد فروع النيل..............

4- منطقة لإنتاج الحديد..............

)ب( بم تف�صر..؟

1- قله المراعي الطبيعية في م�صر .

2- زيادة نم� المدن فى م�صر .

3- ت�صميه الع�صر البطلمي بهذا ال�صم .

ال�ص�ؤال الثاني)اأ( : تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين الق��صين فيما يلي:

1- ي�جد الفحم فى م�صر بمنطقة..............

)ال�احات البحرية - اأم بجمة- اأب� طرط�ر- جبل مغارة(

2- يعدالنقل............ اأف�صل و�صائل نقل الب�صائع ثقيلة ال�زن و�صخمة الحجم 

)البري- النهري- الج�ي- البحري(

3- اأن�صاأ بطلمي��س الأول المناحل لت�صدير الع�صل اإلى..............

)ال�صين- روما- �ص�ريا- الي�نان(

4- اأحد اأكبر اأديرة م�صر وال�صرق الأو�صط دير..............

)الأنبا بي�ص�ي- المحرق- الأنبا مقار- ال�صريان(

)ب( ما المق�ص�د ب : الم�ارد الطبيعية ـ الم�اطنة

نموذج )2(

مناذج امتحانات

)4(

)1(
)3(

)2(
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مناذج امتحانات

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ال�ص�ؤال الثالث:

)اأ( ما النتائج المترتبة على..............؟

1- ا�صتنزاف الم�ارد الطبيعية فى م�صر.

2- وفاة الإ�صكندر الأكبر.

3- هزيمة كلي�باترا ال�صابعة واأنط�ني��س فى معركة اأكتي�م البحرية 31 ق.م.

)ب( ماذا يحدث اإذا لم..............؟

1- تهتم م�صر بتنمية تجارتها الخارجية.

2- يهتم الرومان بالفن�ن.

ال�ص�ؤال الرابع: 

)اأ( �صع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )7( اأمام العبارة غير ال�صحيحة مع ت�ص�يب الخطاأ:

)        (    . 1- المياه المالحة ل تقل اأهمية عن المياه العذبة فى م�صر 

)         ( 2- يعمل بال�صناعات اأكثر من 20% من الأيدى العاملة فى م�صر.   

)         ( 3- ت�صتهر م�صر ب�فرة المراعى الطبيعية ذات الأهمية القت�صادية.    

4- يعد مانيت�ن الم�ؤرخ الم�صرى من اأ�صهر علماء مجمع البح�ث الأدبية 

)         ( والعلمية بالإ�صكندرية.        

)         ( 5- تعتبر ث�رة الرعاة اأهم ث�رات الم�صريين �صد الرومان.    

)ب( ما النتائج المترتبة على : 

- كثرة المطارات فى م�صر

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

اكتب  التالية  ال�صماء  م�صر  خريطة  من  :)اأ(  الأول  ال�ص�ؤال 

مدل�ل الأرقام الم��صحة عليها:

1- منطقة ل�صتخراج الحديد ..............

2- البحر ..............

3- منطقة لإنتاج المنجنيز..............

4- اأحد م�صروعات التنمية الزراعية..............

  )ب( بم تف�صر...؟

2- �صق�ط دولة البطالمة. 1- اأهمية الزراعة فى م�صر. 

3- يعرف ع�صر دقلديان��س بع�صر ال�صهداء اأو ع�صر ال�صطهاد الأكبر.

غير  العبارات  اأمام   )7( وعالمة  ال�صحيحة  العبارات  اأمام   )✓( عالمة  �صع  )اأ(   : الثاني  ال�ص�ؤال 

ال�صحيحة:

)           ( 1- ُيعد التعدين وا�صتخراج البترول من ال�صناعات الإ�صتخراجية  

)           ( 2- يتم ت�ليد الكهرباء الحرارية من محطة ال�صد العالى باأ�ص�ان.  

)           ( 3- نهر النيل الم�صدر ال�حيد للمياه العذبة في م�صر.   

)           ( ا لحكم دولته 
ً
4- اتخذ بطلمي��س الأول مدينة القاهرة عا�صمة ومقر

)ب( ماذا يحدث اإذا لم  يتم اكت�صاف خام الحديد في م�صر. 

ال�ص�ؤال الثالث : )اأ( تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين الق��صين فيما يلي:

1- يعتمد م�صنع حل�ان للحديد وال�صلب على حديد........

)ال�صحراء ال�صرقية- �صيناء- �صرق اأ�ص�ان- ال�احات البحرية(

نموذج )3(

مناذج امتحانات

)1(

)2(

)4(

)3(
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

2- تبلغ ن�صبة اإنتاج م�صر من الأ�صماك من المياه العذبة.......... من جملة الإنتاج.

 )%81 -%71 -%29 -%19(

3- ُتعد م�صر .............   دول العالم ا�صتخداًما لل�صكك الحديدية.

)اأولى- ثاني- ثالث- رابع(

4- اأ�صدر .................مر�ص�م ميالن� الذى اأنهى ع�صر ا�صطهاد الم�صيحيين.

)ق�صطنطين الأول- دقلديان��س- اأغ�صط�س قي�صر- اإقليد�س(

)ب( ما النتاج المترتبة علي...؟

1- التل�ث المائى فى م�صر.

ال�ص�ؤال الرابع :)اأ( اكتب الم�صطلح التى تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية:

1- كل ما ينتج عن احتراق ال�ق�د اأو حرارة ال�صم�س اأو ق�ة الرياح اأو �صق�ط المياه.)................(

2- حالة مناخية تندر فيها الأمطار مما ي�صر بالزراعة.             )................(

3- اإجراء تح�يالت على الم�ارد بما يجعلها اأقدر على اإ�صباع حاجات الإن�صان.)................(

4- اأهم الث�رات التى قام بها ال�صعب الم�صرى �صد الرومان.          )................(

)ب( قارن بين الع�صر البطلمى والع�صر الرومانى من حيث عدد  �صن�ات الحكم ، واإنجاز واحد لما 

خلفه كل منهما.

مناذج امتحانات
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الفصل الدراس��ي األول

اأ(اأمامك خريطة لم�صر  ال�ص�ؤال الأول :) 

الم��صحة  ــام  الأرق اإليه  ت�صير  ما  اكتب 

عليها:

1- البحر ..............

2- فرع ..............

3- ميناء ..............

4- محطة كهرباء ...............

)ب( بم تف�صر...؟

1- اأهمية الف��صفات بالن�صبة لم�صر.

2- الإنتاج ال�صمكى ل يكفى حاجة ال�صكان فى م�صر.

3 - انهيار الحكم الرومانى فى م�صر

ال�ص�ؤال الثاني : )اأ( �صع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )*( اأمام العبارات 

غير ال�صحيحة مع الت�ص�يب :

)              ( )اأ( الغاز الطبيعى اأحد م�صادر الطاقة المتجددة.    

)              ( )ب( حفر قناة ال�ص�ي�س اأدى اإلى ات�صال البحر المت��صط بالبحر الأحمر. 

)              ( )جـ( دخلت الم�صيحية م�صر على يد القدي�س باخ�م.   

)              ( )د( ا�صتمر حكم البطالمة لم�صر لمدة تقترب من 300 عام   

)ب( ما النتائج المترتبة على...؟

 اإن�صاء ال�صد العالى فى م�صر.

ال�ص�ؤال الثالث : )اأ( اكتب ما ت�صير اإليه العبارات الآتية:

)1( اإجمالى الأ�صياء التى تحيط بنا من كائنات حية وظ�اهر طبيعية ومظاهر ح�صارية.)...........(

)................( )2( تناق�س قدرة الأر�س على الإنبات.     

نموذج )4(

)1(

)2(
)3(

)4(

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

)................( )3( حركة البيع وال�صراء وانتقال الخدمات من مكان اإلى اآخر.   

)................( )4( زيادة من�ص�ب الماء فى النهر مما ي�ؤدى لغمر الأر�س المحيطة به. 

)................( )5( التق�يم الذى اتخذته الكني�صة القبطية ويبداأ بعام 284م.  

)6( معبد اأقامه الرومان بالإ�صكندرية للعبادة وال�صكن واكت�صف فى عام 1936م.)................(

)ب( ما راأيك فى فترة حكم بطلمي��س الأول لم�صر .

ال�ص�ؤال الرابع:)اأ( تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين الق��صين: 

)1( الك�مي�صا اتحاد اقت�صادى ي�صم دول �صرق وجن�ب ...............

)اأوروبا- اإفريقيا- اآ�صيا- اأمريكا(

)2( اأكثر م�صادر الطاقة غير المتجددة تل�ًثا للبيئة ه�............... 

)الغاز الطبيعي- البترول- الفحم- الكهرباء المائية(

)3( اأ�صهر علماء مجمع البح�ث الأدبية والعلمية  بالإ�صكندرية فى الجغرافيا............

)اإقليد�س- مانيت�ن- بطلمي��س- اأر�صميد�س( 

)4( دخلت الم�صيحية م�صر فى منت�صف القرن........الميالدى.

)الأول- الثاني- الثالث- الرابع( 

)ب( ماذا يحدث اإذا ...؟

1- تم اإهمال ال�صناعة فــى م�صر .

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

ال�ص�ؤال الأول ) اأ (  اأمامك خريطة لم�صر اكتب مدل�ل الأرقام التى عليها:

1- فرع ...................

2- ال�صحراء ................

3- خليج ...................

4- دولة ......................

)ب ( ما النتائج المترتبة على...؟

1- تل�ث نهر النيل.

2- ا�صطهاد دقلديان��س للم�صيحيين.

3- هزيمة كلي�باترا و اأنط�ني��س فى م�قعة اأكتي�م البحرية.

ال�ص�ؤال الثاني :) اأ (  اختر من القائمة )ب( ما ينا�صب القائمة )اأ(

ب -  ماذا يحدث اإذا لم يتم بناء ح�صن بابلي�ن فى ع�صر الإمبراط�ر تراجان.

ال�ص�ؤال الثالث  )اأ ( اكتب الم�صطلح الجغرافى الذى تدل عليه العبارات الآتية:

لت�ليد  وي�صتخدم  الزراعية  الأرا�صى  لرى  المياه  م�صت�ى  لرفع  النهر  مجرى  يعتر�س  ج�صم   -1

)..............( الكهرباء .        

)..............( 2- زيادة اإنتاج الفدان با�صتخدام ال��صائل العلمية فى الزراعة.  

3-حركة البيع وال�صراء وانتقال الخدمات من م�صر اإلى الخارج لت�فير النقد الأجنبى.  

).............(           

نموذج )5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)ب()اأ(

1- اأكبر المناطق اإنتاًجا للبترول فى م�صر

2- من اأهم مراكز �صناعة الأثاث فى م�صر

3- الك�مي�صا اتحاد اقت�صادى ي�صم

4- ولد ال�صيد الم�صيح عليه ال�صالم فى

دول �صرق  وجن�ب اإفريقيا

خليج ال�ص�ي�س

فل�صطين

القاهرة ودمياط

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

4- بناء مرتفع يتاألف من عدة ط�ابق وي�صتخدم فى اإر�صاد ال�صفن لياًل ونهاًرا.).............(

)ب ( بم تف�صر....؟

1- الف��صفات من اأهم المعادن فى م�صر.

2- اأهمية النقل الج�ي.

3 - قيام الم�صري�ن بث�رات �صد الرومان.

ال�ص�ؤال الرابع ) اأ (  �صع عالمة  )✓( اأمام العبارة ال�صحيحة وعالمة )7( اأمام العبارة غير 

ال�صحيحة:

)     ( 1- من الم�ارد الب�صرية الزراعة وال�صناعة والتعليم وال�صياحة.   

)     ( 2- م�صروع �صرق الع�ينات يعتمد على مياه نهر النيل فى الزراعة.   

)     ( 3- اأن�صاأ الإ�صكندر الأكبر مجمع البح�ث الأدبية والعلمية  بالإ�صكندرية. 

)     ( 4-اأطلق علىبطلمي��س الأول ا�صم المنقذ.     

)ب ( دلل على: 

 - اإ�صاءة الرومان معاملة الم�صريين اأثناء الحكم الرومانى لم�صر.

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

ال�ص�ؤال الأول :)اأ( اأمامك خريطة �صماء لجمه�رية م�صر العربية، اكتب مدل�ل الأرقام 

الم��صحة عليها:

1- ال�صحراء .................

ــة  ــي ــم ــن ــت ال ـــات  ـــروع ـــص ـــ� م اأحـــــــد   -2

الزراعية...............

3- ميناء ....................

4- منطقة لإنتاج الحديد...........

5- نهر .......................

6- بحيرة ..................

)ب( ما المق�ص�د بالم�صطلحات الآتية ...؟

    الك�مي�صا- الفي�صان.

ال�ص�ؤال الثاني :) اأ ( اختر الإجابة ال�صحيحة مما بين الق��صين

1- تمثل منطقة ...............اأولى مناطق اإنتاج الغاز الطبيعى فى م�صر.

)خليج ال�ص�ي�س- �صيناء- البحر المت��صط- ال�ادى الجديد(

2- تنق�صم ..................اإلى عذبة واأخرى مالحة.

)الأنهار- البحار- البحيرات- المحيطات(

3- ي�صتخرج المنجنيز من منطقة........

)اأم بجمة  ـ �صفاجا- ال�احات البحرية- ال�ادى الجديد(.

4- اأ�ص�س بطلمي��س ...............دولة البطالمة فى م�صر.

)الأول- الثانى- الثالث- الرابع(

)ب ( بم تف�صر...؟

1- الفحم اأقل اأهمية اقت�صادية من البترول والغاز الطبيعى.

2- الإنتاج ال�صمكى ل يكفى حاجة �صكان م�صر.

3- انهيار الحكم الرومانى فى م�صر.

نموذج )6(

)1(

)2(

)3( )6(

)4(

)5(

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ال�ص�ؤال الثالث : )اأ ( اكتب ما تدل عليه العبارات الآتية:

1- معدن ي�صتخدم فى �صناعة الحلى وبع�س الأدوية والم�صري�ن اأول من نقب عنه. )       (

2- حالة مناخية تندر فيها الأمطار مما ي�صبب �صرر بالأن�صطة الب�صرية وخا�صة الزراعة. )    (

3- زيادة الإنتاج الزراعى عن طريق الت��صع الأفقى والت��صع الراأ�صي.             )                 (

4- ممر مالحى مهم يربط بين البحر الأحمر والبحر المت��صط لنقل البترول والمنتجات الأخرى 

اإلى العالم.                           )                 (

5- انت�صر على اأنط�ني��س وحليفتة كلي�بترا ال�صابعة فى معركة اأكتي�م البحرية 31 ق.م.)            (

 6-  ولد فى مدينة لحم بفل�صطين واأخذ يدع� لالإيمان باإله واحد واإلى الحب وال�صالم والت�صامح. 

)               (           

)ب ( ماذا يحدث اإذا...؟

 - لم تت�افر مق�مات الإنتاج ال�صناعى فى م�صر.

ال�ص�ؤال الرابع :) اأ ( �صع عالمة  )✓( اأمام العبارات ال�صحيحة وعالمة )7( اأمام العبارات 

غير ال�صحيحة:

غير  الم�صادر  من  المائية  والكهرباء  المتجددة  الطاقة  م�صادر  من  الحرارية  الكهرباء  تعد   -1

)                     ( المتجددة.         

)                    ( 2- ت�صتخدم المياه المالحة والمياه العذبة كطرق نقل   

)                   ( 3- تعتبر م�صر اأولى دول العالم ا�صتخداًما لل�صكك الحديدية  

)ب( ما النتائج المترتبة على....؟

            1 - تل�ث الماء .

2- تاأ�صي�س دولة البطالمة في م�صر.

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

ال�ص�ؤال الأول :) اأ ( اأمامك خريطة لم�صر اكتب مدل�ل الأرقام الم��صحة عليها

1- البحر ..............

2- بحيرة .............

3- خليج .............

4- ميناء  ..........

)ب ( ما النتائج المترتبة على...؟

1- زيادة الت��صع فى ا�صتغالل م�صادر الطاقة المتجددة.

2- اإجهاد التربة وتكرار زراعتها.

3- اإ�صدار مر�ص�م ميالن� 313م.

ال�ص�ؤال الثاني : )اأ ( اكتب الكلمة التى ل تنتمى اإلى المجم�عات التالية:

) .............( 1- الفحم- البترول- الكهرباء الحرارية- الكهرباء المائية  

).............( 2- الحديد- الف��صفات- المنجنيز- الغاز الطبيعى  

3- �صناعة الأثاث- ا�صتخراج البترول- �صناعة الأغذية المحف�ظة- �صناعة الغزل والن�صيج 

).............(         

).............( 4- اإقليد�س- اأر�صميد�س- دقلديان��س- مانيت�ن   

)ب( بم تف�صر...؟

1- تقل اأهمية م�انئ البحر الأحمر.

2- ت�صمية الم�ارد الطبيعية بهذا ال�صم.

3- اأهميةال�صدالعالى لم�صر . 

نموذج )7(

)1(

)2(

)3(

)4(

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

اأمام   )7( وعالمة  ال�صحيحة  العبارات  اأمام   )✓( عالمة   �صع   ) )اأ   : الثالث  ال�ص�ؤال 

العبارات غير ال�صحيحة :

)       (  . 1- بحيرة اإدك� ومري�ط والمنزلة والبرل�س من البحيرات الطبيعية العذبة فى  م�صر 

)       ( 2- يعد الع�صر الرومانى ع�صر خلفاء الإ�صكندر الأكبر فى م�صر.    

3- ي�صتخدم معدن المنجنيز فى �صناعة الأ�صمدة والمبيدات الح�صرية.                    )        (

4- ميناء الإ�صكندرية ي�اجه اأكثر مناطق العالم تقدًما فى اأوربا.                             )        (

) ب( ما المق�ص�د بـ...؟

- ال�صناعات التح�يلية.

 - ع�صر ال�صهداء.

- تجمع الك�مي�صا.

ال�ص�ؤال الرابع: ) اأ ( قارن بين:

1- م�صروع ت��صكى وم�صروع �صرق الع�ينات من حيث الهدف.

2- ع�امل �صق�ط الدولة البطلمية وع�امل �صق�ط الدولة الرومانية.

)ب ( ماذا يحدث اإذا...؟

1- تم ردم نهر النيل

2- لم ياأت القدي�س مرق�س اإلى م�صر.

3-زادت م�صاحات المراعى الطبيعية فى م�صر .

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

ال�ص�ؤال الأول :) اأ ( اأمامك خريطة لم�صر اكتب مدل�ل الأرقام الم��صحة عليها

1- بحيرة ..............

2- منطقة ل�صتخراج الحديد .............

3-منطقة اإنتاج الفحم  .............

4- ال�صحراء  ..........

)ب( ماذا يحدث اإذا لم...؟

 - ينجح بطلمي��س الأول في تاأ�صي�س دولة البطالمة في م�صر .

ال�ص�ؤال الثاني :) اأ ( اختر الإجابة ال�صحيحة مما بين الق��صين فيما يلي:

1- تمد ............مياه النيل اإلى �صمال �صيناء ل�صت�صالح الأرا�صى بها.

)قناة ال�ص�ي�س- ترعة ال�صالم- قناة بنما- قناة ت��صكى(

2- يربط مترو الأنفاق بين محافظات .........

)ال�جه القبلى- القناة- الحدود- القاهرة الكبرى(

3- الجبانة مزيج من الفن الرومانى والفن .........

)البطلمى- الي�نانى- الفرع�نى- العراقى(

4- ولد ال�صيد الم�صيح فى بيت لحم بدولة  ......  )�ص�ريا- لبنان- اليمن- فل�صطين(

)ب ( بم تف�صر...؟

2- قيام ال�صناعة فى م�صر. 1- تل�ث مياه نهر النيل.   

3- اهتم الرومان باإن�صاء الم�صارح.

4- كان لل�صعب الم�صرى دوًرا فى �صق�ط دولتى البطالمة والرومان.

ال�ص�ؤال الثالث :)اأ( اكتب مات�صيراإليه العبارات الآتية:

1- اإجراء تح�يالت على الم�ارد بما يجعلها اأقدر على اإ�صباع حاجات الإن�صان.    )      (

2- م�صروع يعتمد على المياه الج�فية ل�صت�صالح نح� 255  األف فدان.      )      (

)      ( 3- انت�صرعلى اأنط�ني��س وكلي�بترا فى معركة اأكتي�م البحرية  

نموذج )8(

مناذج امتحانات

)1(

)2(

)3(

)4(
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مناذج امتحانات

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

)    ( 4- تناق�س قدرة الأر�س الزراعية على الإنبات.     

)ب ( ما مقترحاتك...؟

1- لتن�صيط التجارة الخارجية لم�صر.

2- لتنمية النقل البحرى فى م�صر.

3- لتر�صيد الطاقة فى م�صر.

ال�ص�ؤال الرابع: )اأ( �صع عالمة  )✓( اأمام العبارات ال�صحيحة وعالمة )7( اأمام العبارة 

غير ال�صحيحة :

)           ( )1( تعد م�صر اأولى دول العالم ا�صتخدامًا لل�صكك الحديدية.  

)           ( )2( تم اإن�صاء ميناء �صفاجا لتخفيف ال�صغط على ميناء الإ�صكندرية. 

)           ( )3( يعمل فى الزراعة نح� 20% من اإجمالى ق�ة العمل فى م�صر.  

)           ( )4( يعد دير المحرق من اأكبر اأديرة م�صر ويقع بمحافظة اأ�صي�ط.  

)           ( )5( حمل بطلمي��س الأول لقب اأغ�صط�س اأى المبجل.   

)           ( )6(�صيد البطالمة معبد اإدف� لعبادة الإلة حتح�ر.    

)ب ( حدد اأوجه الت�صابه واأوجه الختالف بين:

1- م�ارد المياه العذبة وم�ارد المياه المالحة.

2- اأهمية ال�صناعة والزراعة فى م�صر.

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

ال�ص�ؤال الأول :) اأ ( اأمامك خريطة �صماء لم�صر اكتب مدل�ل الأرقام الم��صحة عليها:

1- نهر......................

2- بحيرة ....................

ـــدن   ـــع م اإنـــــــتـــــــاج  ـــة  ـــق ـــط ـــن م  -3

الذهب..................

4- منطقة اإنتاج الفحم..........

)ب( ما مقترحاتك...؟

- لتن�صيط التجارة الخارجية فى م�صر.

- لتنمية النقل البرى فى م�صر .

ال�ص�ؤال الثاني :) اأ ( اختر من المجم�عة )ب( ما ينا�صبها من  المجم�عة ) اأ (:

 

)ب ( ما النتائج المترتبة على ... ؟

- الجفاف فى م�صر.

- �صناعة الأ�صمنت فى م�صر.

- اهتمام الرومان بزراعة القمح فى م�صر.

نموذج )9(

)1(

)3(

)4(

)2(

)ب() اأ (

1- يربط مترو الأنفاق بين اأربع مدن تعرف باإقليم

2- مجم�عة اأديرة ترجع للع�ص�ر الأولى للم�صيحيين يطلق عليها اأديرة

3- اأعلى المناطق اإنتاًجا للغاز الطبيعى فى م�صر منطقة

4- يتم ت�ليد الكهرباء المائية من محطة قناطر

5- م�صروع يهدف ل�صت�صالح 255 األف فدان ه� م�صروع

6- اأن�صاأ بطليم��س الأول مجمعًا علميًا قديمًا فى مدينة

نجع حمادي

�صرق الع�ينات

القاهرة الكبرى

البحر المت��صط

وادى النطرون

الإ�صكندرية

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ال�ص�ؤال الثالث : ) اأ ( بم تف�صر...؟

1 - تده�ر الم�ارد الطبيعية فى م�صر.

2 - نق�س الإنتاج ال�صمكى فى م�صر.

3 - اأهمية التجارة الخارجية.

4 - اإن�صاء معبد اإدف� ومعبد فيلة.

)ب ( ما المق�ص�د بكل من...؟

 - المنارة   :

ال�ص�ؤال الرابع  :) اأ ( �صع عالمة  )✓( اأمام العبارات ال�صحيحة وعالمة )7( اأمام العبارات 

غير ال�صحيحة .

)          ( 1- ي�صتخدم الفحم والمنجنيز فى �صناعة ال�صلب.    

)          ( 2- م�صر ثان دول ال�طن العربى اإنتاًجا للكهرباء المائية.    

)          ( 3- القطن ياأتى فى المركز الأول من �صادرات م�صر ثم الأرز فى المركز الثانى.  

)          ( 4- ا�صتمر حكم البطالمة لم�صر ما يقرب من �صبعة قرون.    

)ب ( ماذا يحدث اإذا...؟

1- لم يت�فر معدنا الف��صفات والمنجنيز فى م�صر.

2- زادت �صادرات م�صر اإلى دول العالم.

 3-لم يقدم العرب الم�صلمين بقيادة عمرو بن العا�س اإلى م�صر .

.

مناذج امتحانات
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مناذج امتحانات

الفصل الدراس��ي األول

ال�ص�ؤال الأول: ) اأ ( اأمامك خريطة �صماء لجمه�رية م�صر العربية اكتب مدل�ل الأرقام 

التى عليها:

1- م�رد مياه عذبة................

2- فرع ...........

3- محطة كهرباء ............

4- بحيرة .............

)ب( �ص�ب ما تحته خط فى العبارات الآتية:

ال�صرورية  الخامات  ت�فر  الب�صرية  الم�ارد   -1

لل�صناعة.

2- ي�جد معدن الف��صفات فى منطقة اأم بجمة ب�صيناء

3- تاأتى منطقة البحر المت��صط اأولى مناطق اإنتاج البترول

4- الع�صر الرومانى ه� ع�صر خلفاء الإ�صكندر الأكبر فى م�صر.

ال�ص�ؤال الثاني: ) اأ ( اكتب ما تدل عليه العبارات الآتية:

1- و�صيلة م�ا�صالت تربط ثالث محافظات تعرف باإقليم القاهرة الكبرى وم�صر اأولى الدول العربية 

ا�صتخداًما لها.                )..........(

2- تح�يل الم�اد الخام با�صتخدام الآلت والأدوات اإلى �صناعات متن�عة.    ).........(

3- معبد بناه بطلمي��س ال�صاد�س لعبادة الإله �صبك والإله ح�ر�س الكبير .     )..........(

)...........( 4 - ديانة �صماوية دخلت م�صر على يد القدي�س مرق�س.   

)ب( ما النتائج المترتبة على ما يلي...؟

1- تل�ث مياه نهر النيل.

2- ث�رات ال�صعب الم�صرى �صد الحكم البطلمي.

3- انت�صار اأكتافي��س فى معركة اأكتي�م البحرية.

نموذج )10(

مناذج امتحانات

)1(

)3(

)4(

)2(
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ئ��ى البتدا م��س ا لخا لص��ف ا عي��ة- ا الجتما ت ا اس��ا لدر ا

ال�ص�ؤال الثالث: )اأ ( �صع عالمة )✓( اأمام العبارات ال�صحيحة وعالمة )7( اأمام العبارات غير ال�صحيحة:

)             ( 1- ث�رة الرعاة اأهم ث�رات الم�صري�ن �صد  حكم البطالمة    

)             ( 2- يهدف م�صروع ترعة ال�صالم لت��صيل مياه النيل اإلى �صمال �صيناء.  

)             ( 3- حمل اأكتافي��س لقب اأغ�صط�س اأى المنت�صر.     

)ب( بم تف�صر...؟

1- �صنت الإمبراط�رية الرومانية حرًبا على اأتباع الديانة الم�صيحية.

2- قيام ال�صناعة فى م�صر.

3- تن�ع طرق النقل والم�ا�صالت فى م�صر.

ال�ص�ؤال الرابع: )اأ(اختر الإجابة ال�صحيحة مما بين الق��صين:

1- يقل اإنتاج الأ�صماك فى ..............ل�ج�د ال�صعاب المرجانية.

)البحر المت��صط- البحر الأحمر- بحيرة المنزلة- بحيرة نا�صر(

2- ت�صاهم ال�صناعة بنح� .............من القت�صاد الم�صرى عام 2007م.

)%71.2 -%17.2 -%16.2 -%12.7(

3- �صمى عهد ..........بع�صر ال�صطهاد الأكبر اأوع�صر ال�صهداء.

)كلي�باترا- ق�صطنيطين- دقلديان��س- اأغ�صط�س(

4- تحرر الم�صري�ن من ويالت الحكم البيزنطى والرومانى على يد............. عام 641م.

 )عمر بن الخطاب- عمرو بن العا�س- خالد بن ال�ليد- محمد علي( 

)ب( اكتب دوًرا واحًدا قامت به الدولة فى كل مما يلي:

1- التنمية الزراعية.

2- تنمية التجارة الخارجية.

)جـ( حدد فى جدول اأحد الآثار القبطية والرومانية والي�نانية .

مناذج امتحانات
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